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ACTA DEL PLE 

Nombre de la sessió: 12
Data: 24 de setembre de 2015
Horari: de 19.00 a 23.35 h
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Victoria Rius Arnau, regidora (Grup Socialista)
8. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
9. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
10. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
11. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
12. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 
13. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Interventor:
Jesús Gual Sanz

Secretari:
Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30 de juliol de 2015.
1.2.  Dictamen  relatiu  a  la  imposició  de  penalitats  a  la  UTE  Renos-Ecisa  en  l'expedient  de
contractació de l'obra “Ronda de Moncofa”.
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1.3. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Compromís per a la creació i regulació de la Junta
de Portaveus.
1.4.  Dictamen  relatiu  a  la  proposició  del  Grup  Ciutadans  sobre  la  convocatòria  urgent  i
extraordinària de la Junta de Portaveus.
1.5. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Ciutadans sobre regeneració política, eficiència i
transparència en l'ús dels recursos públics.
1.6.  Dictamen  relatiu  a  la  proposició  del  Grup  Ciutadans  sobre  la  continuïtat  del  Projecte
Balnearis.
1.7. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 41/2015.
1.8. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 43/2015.
1.9. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 44/2015.
1.10. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 45/2015.
1.11. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 46/2015.
1.12. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 49/2015.
1.13. Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets
d'examen i participació en proves selectives.
1.14.  Dictamen relatiu a la proposició del Grup Socialista sobre inversió en el clavegueram més
deteriorat del municipi.
1.15.  Dictamen relatiu a les jornades no lectives del curs escolar 2015-2016.
1.16. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Compromís per a instar al suport i la participació
de la Diputació de Castelló en el Pla de Gratuïtat de Llibres de la Generalitat Valenciana.
1.17. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Socialista relativa a la gratuïtat dels llibres de text
en educació obligatòria.
1.18. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Compromís per a establir una zona adscrita a la
realització de festivals en el municipi de Moncofa.
1.19. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Compromís per a declarar Moncofa poble refugi.
1.20. Despatx extraordinari.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
2.2. Precs i preguntes.

1.1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  91.1  del  Real  Decreto  2.568/1986,  de  28  de
noviembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres del Ple si desitgen
formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2015 que s'ha
distribuït juntament amb la convocatòria. 
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Davant de la falta d'observacions es considera aprovada amb l'única abstenció de la Sra. Juliá
Juliá (Grup Ciutadans) la qual justifica el seu vot per no haver assistit a la citada sessió. 

1.2. Dictamen relatiu a la imposició de penalitats a la UTE Renos-Ecisa en l'expedient
de contractació de l'obra “Ronda de Moncofa”

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  Dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

«1.2. Proposició de l'Alcaldia per a la imposició de penalitats a la UTE Renos-Ecisa en
l'expedient de contractació de l'obra “Ronda de Moncofa”

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 13 d'agost de 2015, que diu:

“Vist que mitjançant l'acord plenari de 30-04-2015 es va acordar iniciar l'expedient d'imposició
de penalitats a la UTE RENOS-ECISA per incompliment de la condició especial d'execució E) del
PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la Ronda de Moncofa.

Vist que amb data 26-06-2015 r/e 4507 i en el termini d'audiència concedit, la UTE RENOS-
ECISA, ha presentat escrit d'al·legacions.

Vist l'informe de la tècnica de Contractació de 10-08-2015 que es transcriu: 

La funcionària que subscriu, emet el següent informe en relació amb el registre d'entrada 4507/2015,
prenent com a base els següents, 

Antecedents de fet

I. De l'expedient de contractació

Mitjançant  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  24-09-2010  es  va  aprovar  l'expedient  de
contractació i el PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la Ronda de Moncofa.

Els  criteris  d'adjudicació  del  citat  contracte  foren  els  següents  per  ordre  d'importància,  atenent   la
puntuació atorgada:

Volum de mà d'obra Fins a un màxim de (30) punts
Increment de medició Fins a un màxim de (25) punts
Preu Fins a un màxim de (20) punts
Ampliació  termini  de
garantia

Fins a un màxim de (10) punts

Menor termini d'execució Fins a un màxim de (5) punts
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Al criteri d'adjudicació “volum de mà d'obra” a més de ser el més puntuat, se li va donar caràcter de
condició  especial  d'execució  i  el  seu  incompliment  porta  emparellada  la  imposició  de  les  penalitats
econòmiques previstes en el plec de condicions administratives particulars.

Es presentaren 21 ofertes, encara que una es va excloure per incórrer en temeritat i el contracte es va
adjudicar a la UTE RENOS-ECISA en virtut de la màxima puntuació obtinguda com a conseqüència del
volum de mà d'obra ofertat, segons els quadres de puntuació que es detallen a continuació:
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Per  l'òrgan  de  contractació  s'ha  proposat  imposar  la  màxima  penalitat  prevista  en  el  PCAP  per
l'incompliment de la condició especial d'execució E) del contracte, per import de 203.304,15 €.

II. De l'expedient d'imposició de penalitats

El present expedient d'imposició de penalitats consta dels següents antecedents documentals:

1. El 20-02-2013 r/e 1694/2013, la direcció facultativa de les obres de la ronda de Moncofa va presentar
certificat final d'obra fent constar que amb data 5-02-2013 “les obres ressenyades han quedat acabades
sota la meua direcció, i es troben disposades per a la seua adequada utilització d'acord amb les normes
habituals d'ús i manteniment.

2. A la vista del citat certificat final d'obra, el Ple mitjançant un acord de 28-02-2013 va adoptar l'acord
següent:

“PRIMER. Rebre les obres de la ronda de Moncofa dins del termini d'un mes a comptar de la data de
realització de l'objecte del contracte el 5-03-2013 conforme al procediment legalment establit.”

3. En ocasió de la recepció de les obres de la ronda de Moncofa el 5-03-2013 i en compliment de l'apartat
E) del annex II del PCAP que estableix que:

“En tot cas, una vegada finalitzades les obres i en ocasió de la seua recepció, el representant legal de
l'empresa adjudicatària aportarà a l'òrgan de contractació la següent documentació relativa a treballadors
de NOVA CONTRACTACIÓ:

-Taula on es verifique: nom, cognoms i DNI de cada treballador nou en l'empresa; data d'inici i de fi de
l'obra; categoria professional; modalitat contractual.
-TC2 de tots els mesos que coincidisquen amb el període d'execució de les obres i per tant de dedicació
dels treballadors a aquesta concreta obra.
-Contracte de treball on conste la dedicació exclusiva a l'obra executada a Moncofa.
-Justificació de l'article 208 LSS per un d'aquests mitjans: 
b.1) Vida laboral actualitzada, on conste que el treballador va ser precepte de prestacions en el període
immediatament anterior a la contractació per l'empresa.
b.2) Si no consta com a perceptor de prestacions vida laboral a què s'haurà d'acompanyar documentació
acreditativa que abans de la nova contractació es trobava en alguna de les situacions de l'apartat primer
de l'article 208.1 LSS (acomiadament, extinció de contracte anterior a iniciativa de l'empresa, ERE…).
b.3) Justificant haver contractat el treballador en una oficina pública d'ocupació (SERVEF).”

Mitjançant providència d'Alcaldia de 20-02-2013 es va requerir a la contractista de les obres perquè a
aportara la documentació abans indicada i se li va concedir de termini fins al 4-03-2013.

4. Amb data 28-02-2013 la contractista de les obres de la ronda de Moncofa va sol·licitar pròrroga de 15
dies  per a aportar la  documentació assenyalada en l'apartat  E) del  annex II  del  PCAP,  sol·licitud de
pròrroga que va ser desestimada mitjançant providència d'Alcaldia de 01-03-2013.
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5.  El 5-03-2013 amb r/e 2159 la UTE  RENOS-ECISA, SA de conformitat amb l'apartat E) Condicions
Especials d'Execució del annex II del PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de
Moncofa, va presentar la documentació següent: 

-Taula on es verifica:  nom, cognoms i DNI de cada treballador nou en l'empresa; data d'inici i de fi en
l'obra; categoria professional; modalitat contractual.
-TC2 de tots els mesos que coincidisquen amb el període d'execució de les obres i per tant de dedicació
dels treballadors a aquesta concreta obra.
-Contracte de treball on conste la dedicació exclusiva a l'obra executada a Moncofa.

No obstant això, la UTE RENS ECISA SA no va presentar la justificació de l'article 208 LSS per qualsevol
dels mitjans previstos en el PCAP i que es detallen a continuació: 

- b.1) Vida laboral actualitzada, on conste que el treballador va ser perceptor de prestacions en el període
immediatament anterior a la contractació per l'empresa.

-  b.2)  Si  no  consta  com  a  perceptor  de  prestacions,  vida  laboral  a  què  s'haurà  d'acompanyar
documentació acreditativa que abans de la nova contractació es trobava en alguna de les situacions de
l'apartat  primer  de  l'article  208.1  LSS  (acomiadament,  extinció  de  contracte  anterior  a  iniciativa  de
l'empresa, ERE…).

- b.3) Justificant haver contractat el treballador en una oficina pública d'ocupació (SERVEF).”

6. Mitjançant providència de 8 de març de 2013 notificada el següent dia 13, es va requerir novament a la
UTE  RENOS-ECISA SA perquè en l'improrrogable termini  de 10 dies  presentara la  documentació que
servira de justificació de l'article 208 LSS.

Amb data 25-04-2013 r/e 3501 la UTE RENS ECISA, SA presenta escrit en el que indica que “la UTE RENS
ECISA rep providència d'Alcaldia del 8-03-2013 sol·licitant-nos la vida laboral dels treballadors que ha
contractat per a l'esmentada obra”, exposant que: 

“-Després de notificar als treballadors via telefònica que ens presentaren les vides laborals ens ha sigut
impossible recopilar-les totes ja que van haver-hi diversos casos en què el personal contractat inclús es va
negar ja que és un document privat. Per tant, i després de consultar amb el nostre departament jurídic,
presentar  documentació  privada  ens  podria  ocasionar  un  problema  legal  ja  que  estaríem  publicant
documentació privada, per tant, sol·licitem que aquesta administració comprenga tal problemàtica.

-Presentem, doncs, tota la documentació sol·licitada a excepció d'aqueix apartat.” 

7. Mitjançant providència de data 29-04-2013 novament es va requerir a la UTE RENS ECISA, SA perquè
aportara de conformitat amb el plec, la justificació de l'article 208 LSS prevista en el PCAP.

8. Per mitjà d'un escrit presentat davant de l'Ajuntament el 22-05-2013 r/e 4428, la UTE RENOS-ECISA,
SA comunica que no entregarà la documentació sol·licitada, en virtut de la Llei Orgànica de protecció de
dades 15/1999, per ser un document privat del treballador sobre el qual l'empresa contractista no té
potestat de sol·licitar.
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Per Decret 997/2013 notificat a la UTE RENS ECISA, SA el 31-05-2013 mitjançant correu certificat amb
justificant de recepció, es va desestimar la dita al·legació ja que “la Llei Orgànica de Protecció de Dades
de  Caràcter  Personal  estableix  en  l'article  11 sobre  comunicació  de  dades  a  un tercer  que  no  serà
necessari obtindre el consentiment de l'interessat, entre altres, en els casos següents:

Quan la cessió està autoritzada en una llei.

c)  Quan el tractament responga a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenrotllament,
compliment i control de la qual implique necessàriament la connexió del dit tractament amb fitxers de
tercers. En aquest cas, la comunicació només serà legítima si es limita a la finalitat que la justifique.

Quant a l'apartat a) de l'article 11.2 LOPD, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe
667/2007 ha establit, sobre la comunicació de dades que ha d'efectuar l'entitat consultant a l'Ajuntament
contractant, que el consentiment de l'interessat només es veurà exceptuat  en els supòsits previstos en
l'article 11.2 en què l'apartat a) preveu la possible cessió inconsentida de les dades quan una norma amb
rang de llei així ho dispose, i diu:

“El supòsit plantejat en la consulta constitueix un contracte adjudicat per l'Ajuntament, per la qual cosa
resulta aplicable la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (…). Continuant amb la Llei de Contractes
del Sector Públic, podem destacar que en l'article 53 s'estableix que “1. En els contractes de serveis i
obres, així com en els contractes de subministrament que incloguen serveis o treballs de col·locació i
instal·lació podrà exigir-se a les persones jurídiques que especifiquen en l'oferta o en la sol·licitud de
participació els noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació. 

2. Els òrgans de contractació podran exigir als candidats o licitadors, fent-ho constar en els plecs que, a
més d'acreditar la seua solvència, o si és el cas, classificació, es comprometen a dedicar o adscriure a
l'execució del  contracte els mitjans personals  o materials  suficients per a això. Aquests compromisos
s'integraran  en  el  contracte  i  podran  els  plecs  o  el  document  contractual  atribuir-los  el  caràcter
d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 206 g) o establir penalitats d'acord amb allò que
s'ha assenyalat en l'article 196.1 per al cas que s'incomplisquen per l'adjudicatari.

En conseqüència,  l'Ajuntament podrà fer constar en els  plecs  la  necessitat  de disposar  de la  relació
nominal dels treballadors encarregats d'executar el servei contractat. Per la qual cosa en emparar-se la
dita petició en la Llei de Contractes del Sector Públic, la comunicació de dades de caràcter personal,
resultarà d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, en existir habilitació legal per a això.”

En  aquest  sentit,  l'Ajuntament  de  Moncofa  va  exigir  als  licitadors,  fent-ho  constar  en  el  PCAP,  el
compliment d'una  condició especial d'execució de les regulades en l'article 102 LCSP, en aquest cas en
particular per a combatre la desocupació. Aquest compromís es va integrar en el contracte i tal com
consta en el  PCAP, el  seu incompliment està penalitzat  de conformitat amb l'article 196.1 LCSP i  en
particular per la clàusula 28.5 PCAP.”

I per això es va acordar:

“PRIMER. Requerir novament a la UTE RENOS-ECISA, SA perquè en l'improrrogable termini de 10 dies
hàbils des de la notificació de la present resolució aporte la justificació de l'article 208 LSS per qualsevol
dels mitjans indicats en l'apartat E) de l'annex II del PCAP i li fa saber que en el cas de no fer-ho, es
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procedirà a iniciar el procediment legalment previst per a la imposició de penalitats per incompliment de
les condicions especials d'execució del contracte.

SEGON. Informar la UTE RENOS-ECISA que, de conformitat amb l'article 102 LCSP en relació amb l'article
49.2  e)  del  mateix  text  legal,  l'incompliment  del  requeriment  efectuat  donarà  lloc  a  la  iniciació  de
l'expedient de prohibició de contractar previst en els articles 50.2 i 3 de la Llei 30/2007 de Contractes del
Sector Públic.”

Fins a la data la UTE RENOS-ECISA no ha aportat la documentació sol·licitada.
 
9.  Amb data 28-06-2013, la funcionària que subscriu va emetre un informe, el qual va traslladar a la
responsable del contracte amb la proposta següent:

“Traslladar el present informe al responsable del contracte, d'acord amb el que disposa la clàusula 26
PCAP i de l'article 196.8 LCSP, a fi que propose a l'òrgan de contractació (Ple) les penalitzacions a imposar
a la UTE RENOS-ECISA com a conseqüència de l'incompliment del contracte imputable a la UTE.”

Consta el rebut del responsable del contracte, la regidora d'Urbanisme, amb data 5-07-2013.

Amb data 14-10-2014 la responsable del contracte va sol·licitar a la funcionària que subscriu que calculara
l'import de les penalitats a imposar a la UTE RENOS ECISA, i atenent la qualificació de l'incompliment com
a molt greu, aquestes havien de calcular-se des del 5% fins al 10% del preu del contracte de conformitat
amb el PCAP. 

El dit  informe es va emetre el  mateix 14-10-2014 i  va ser entregat, segons consta en els avisos de
recepció, a l'alcalde i a la responsable del contracte, la regidora d'Urbanisme, el 20-10-2014.

El 30-04-2015 la responsable del contracte va elevar al ple l'acord d'iniciar l'expedient d'imposició de
penalitats a la UTE RENOS ECISA per import del 10% del pressupost d'adjudicació del contracte, cosa que
es va acordar en el ple ordinari de 30-04-2015, acord que va ser notificat a la UTE RENOS-ECISA, i es va
concedir el termini d'audiència de deu dies previst en l'article 84 de la Llei 30/1992.
 
III. Consta en l'expedient que s'ha donat audiència a l'assegurador i a l'avalador de la UTE RENOS-ECISA,
sense que dins del termini concedit hagen efectuat al·legacions.

IV. Per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 4507, de 26 de juny, Rafael Vidal Arenas, en
nom i representació de la UTE RENOS ECISA, ha presentat escrit d'al·legacions, en virtut de l'audiència
concedida en l'expedient 23/04/2015 d'imposició de penalitats a la UTE RENOS-ECISA per incompliment
de la condició especial d'execució E) del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Comença les al·legacions manifestant que el 15-06-2015 es va notificar a la UTE l'acord de 30-04-2015
que acordava la iniciació de l'expedient 23/04/2015 d'imposició de penalitats pel presumpte incompliment
de la condició especial d'execució E) i concedia un termini de 10 dies per a fer al·legacions, indicant que
no tenia els documents detallats en l'acord citat.

Incert que la part no tinguera els documents detallats en l'acord esmentat  perquè s'hi transcriuen els
informes en virtut dels quals es va iniciar l'expedient d'imposició de penalitats, expedient en què la UTE
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ha sigut part des que  va ser requerida, l'any 2013, perquè aportara la documentació acreditativa del
compliment de la condició especial d'execució E) del contracte d'execució de les obres de la ronda de
Moncofa, requeriment que fins a la data no ha omplit, i es va iniciar, per això, el present expedient.

Incert que el 16-06-2015 la UTE sol·licitara  còpia de la dita documentació,  perquè tal com consta en
l'expedient,  el  16-06-2015 la interessada va reiterar una petició anterior ja resolta mitjançant Decret
986/2015 el qual li va ser notificat, en què es declarava la desaparició sobrevinguda de l'objecte de la
petició que, segons pareix, per error, va reiterar el 16-06-2015.

Incert que el passat 23-06-2015 l'Ajuntament facilitara la documentació a la UTE  deixant-li només tres
dies per a efectuar al·legacions. Des del 15-06-2015 data en què reconeix que es va notificar l'acord
plenari de 30-04-2015, la interessada tenia a la seua disposició l'expedient 23/04/2015, no obstant això va
decidir retirar la seua còpia el 23-06-2015, i no és imputable a aquesta part el suposat perjuí que la dita
decisió li haja pogut ocasionar.

Quant a la nul·litat del procediment per infracció del dret defensa de l'interessat de l'article 24 CE, cal
indicar que respecte d'això és reiterada la doctrina jurisprudencial, per totes, SSTS 10 d'octubre de 1991 i
14 octubre 1992, que estableix quan s'entén que ha existit indefensió:

“I, finalment hem de reiterar que "no es produeix indefensió a aquests efectes si l'interessat ha pogut
al·legar i provar en l'expedient el que ha considerat oportú en defensa dels seus drets i postura assumida,
com també recórrer en reposició, doctrina que es basa en l'article 24.1 CE, si va fer dins de l'expedient les
al·legacions que va estimar oportunes", STS 27 de febrer de 1991, "si va exercitar, en fi, tots els recursos
procedents, tant l'administratiu com el jurisdiccional" ( STS de 20 de juliol de 1992 ). Però és que, a més,
també s'ha assenyalat que, "si a pesar de l'omissió procedimental, el tribunal enjudiciador compta amb els
elements  de juí  suficients  per  a  formar-se una convicció  que servisca  per  a  decidir  correctament  la
contesa, ha de passar a analitzar i enjudiciar el fons de l'assumpte" (STS de 10 d'octubre de 1991); i això
és així "perquè  la teoria de la nul·litat dels actes administratius ha d'aplicar-se amb parsimònia, i  és
necessari  ponderar  sempre  l'efecte  que  va  produir  la  causa  determinant  de  la  invalidesa  i  les
conseqüències que s'hagueren seguit del correcte procediment rector de les actuacions que es declaren
nul·les" (STS de 20 de juliol de 1992) perquè "és evident que si la garantia de l'administrat s'aconsegueix
efectivament, no cal decretar nul·litats si aquestes només han de servir per a dilatar la resolució de la
qüestió de fons" (SSTS de 14 de juny de 1985 , 3 de juliol i 16 de novembre de 1987 i 22 de juliol de
1988)”.
 
Cap dels tràmits indicats s'ha omés per la qual cosa en cap cas s'ha produït la indefensió al·legada; és
més, la interessada, com s'explicarà a continuació, coneixia, basant-se en tots els requeriments efectuats,
l'objecte del present expedient; no obstant això sorprén que, en compte d'acreditar el compliment de la
condició especial d'execució E), mitjançant l'aportació de la documentació que verifique la contractació de
la mà d'obra oferida i en virtut de la qual se li va adjudicar el contracte, decidisca al·legar suposades
“vulneracions de caràcter formal” per a intentar evitar la imposició d'una penalitat que, lògicament, no
s'imposaria si en el seu moment haguera acreditat o inclús ara acreditara el compliment de l'esmentada
clàusula contractual.

Això porta a pensar que la UTE RENOS ECISA mai va contractar el volum d'obra que va oferir, i que, per
tant,  no pot acreditar el compliment d'aquesta, per  la qual cosa l'expedient iniciat per a imposar la
penalitat prevista en el plec pel dit incompliment està plenament justificada.
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Dit açò, procedeix entrar a valorar els motius adduïts per la UTE perquè s'acorde la revocació  de l'acord
plenari de 30-04-2015.

A) Al·legació prèvia: INDEFENSIÓ

Incert el correlatiu respecte a la falta de còpia íntegra de l'expedient 23/04/2015 d'imposició de penalitats.

Tal com consta en l'expedient tramitat a aquest efecte, mitjançant Decret 981/2015 notificat a la  UTE, en
virtut  de la sol·licitud de còpia íntegra dels  expedients 28/11/2010 i  23/04/2015 es va requerir  a la
sol·licitant perquè millorara la seua sol·licitud de 2-06-2015 r/e 3829 i aclarira si volia còpia de la totalitat
de l'expedient 28/11/2010 o únicament dels documents que tinguera a bé individualitzar en relació amb
aquell; o si al contrari, el que se sol·licitava era la totalitat de l'expedient tramitat independentment com a
núm. 23/04/2015 d'imposició de penalitats per incompliment de la condició especial d'execució E) del
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa, i se li va fer saber que tota còpia sol·licitada
estarà subjecta a l'Ordenança fiscal reguladora de l'expedició de còpies i documents.

El  12-06-2015,  la  interessada  va  millorar  la  sol·licitud  de  còpia  d'expedient  sol·licitada  en  el  sentit
següent:  “es  remeta  una  còpia  dels  documents  (informes,  actes…)  que  conformen l'expedient  núm.
23/04/2015 d'imposició de penalitats per incompliment de la condició especial d'execució E) del contracte
d'execució de les obres de la ronda de Moncofa”.

Realitzat l'aclariment, es va expedir còpia íntegra de l'expedient núm. 23/04/2015.

Les  actes  que  ara  reclama  per  primera  vegada  la  interessada  no  formen  part  de  l'expedient  núm.
23/04/2015. 

No obstant això, una vegada individualitzades per la sol·licitant, s'informa, d'acord amb el que disposa la
Llei 19/2013, que les actes es troben publicades en la pàgina web municipal. 

Incert la resta del correlatiu pels motius exposats en l'apartat anterior. En cap cas, s'ha privat a la UTE del
coneixement de les dades fàctiques i jurídiques, ja que totes elles estan en l'expedient, la còpia íntegra
del  qual  estava  a  la  seua  disposició  des  del  15-06-2015 data  de  notificació  de  l'acord  plenari  amb
concessió del termini d'audiència a la interessada; no és imputable a aquesta administració que decidira
retirar la còpia el 23-06-2015.

D'altra banda, sorprén que la UTE RENOS-ECISA al·legue desconeixement i indefensió quan, des que va
decidir presentar-se a la licitació per a l'execució de les obres de la ronda de Moncofa, acceptant per a
això els plecs, sabia que havia d'acreditar davant de l'Ajuntament la contractació del volum de mà d'obra
oferit; tot això, per a complir la condició especial d'execució E), i sabia també, que l'incompliment total de
la dita condició comportava una penalitat econòmica de fins al 10% del preu d'adjudicació del contracte.
 
Quant a la suspensió i ampliació de termini, mitjançant Decret 1051/2015 notificat a la interessada es va
acordar desestimar la sol·licitud presentada per la UTE RENOS-ECISA, SA el 16-06-2015 r/e 4262 donada
la seua identitat amb què va tindre entrada en aquest Ajuntament el 4-06-2015, r/e 3928/2015 la qual va
ser  resolta  mitjançant  Decret  986/2015  ja  notificat  a  la  sol·licitant  i  que  va  declarar  la  desaparició
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sobrevinguda del motiu en virtut del qual la UTE RENOS-ECISA va sol·licitar la suspensió i l'ampliació del
termini conferit per a formular al·legacions, per la qual cosa no cabia acordar novament sobre això.

Per allò que s'ha exposat, ha de rebutjar-se el motiu previ d'indefensió, i es donen per reproduïdes les
sentències del Tribunal Suprem abans indicades i en particular, per la seua claredat i identitat amb el
present  procediment  la  Sentència  del  Tribunal  Administratiu  de Navarra  de 24-11-2011 que respecte
d'això diu:  “Examinat l'expedient administratiu no s'observa cap defecte formal causant d'indefensió en
haver-se seguit el procediment administratiu que s'inicia amb diversos requeriments d'Alcaldia per
a l'aportació de documentació i advertències,  així com acords de ple de l'ajuntament en què es
detalla un incompliment referent a la contractació de desempleats en un nombre de jornades inferior a
l'oferit, que pot ser objecte de penalitats de què es dóna trasllat a la interessada perquè puga formular
al·legacions,  que evidentment  van comprendre  la  possibilitat  d'aportar  documents  i  proposar  proves.
Aqueixos trasllats posen clarament de manifest no sols que va tindre coneixement des de l'inici de les
irregularitats que considerava l'Ajuntament d'Andosilla que eren mereixedores de penalitats, sinó també el
respecte al tràmit d'audiència.”

B) Al·legació primera. ANTECEDENTS I PLANTEJAMENT DE LES PRESENTS AL·LEGACIONS

1. Certa la data de finalització de les obres de la ronda. Incerta la resta del correlatiu. 

L'execució de l'obra de la ronda de Moncofa va ser paralitzada mitjançant un acord de suspensió de 6-02-
2012, en virtut de la facultat que la Llei 30/2007 concedeix al contractista de les obres de conformitat
amb el que estableix l'article 200.5 del mateix text legal i represa la seua execució al juny de 2012
mitjançant un acord plenari de 28 de juny, el qual va ser notificat a la interessada, sense que fins a la
data, en virtut de l'esmentada suspensió haja efectuat cap reclamació a aquesta administració.

No consten en l'expedient de contractació altres “paralitzacions”, ni per descomptat, altres incompliments
per part de l'Ajuntament com es diu per la interessada. No obstant això, cal recordar que a petició
d'aquesta es van acordar per diversos motius fins a 4 pròrrogues  en el termini d'execució de l'obres de
la ronda de Moncofa.

En tot cas, aquesta administració s'ha limitat a exigir a la UTE el compliment íntegre del contracte i, com
és imputable a la UTE l'incompliment de la condició especial d'execució E) del contracte de la ronda de
Moncofa, és pel que se li exigeixen les responsabilitats previstes en el contracte per a aquest supòsit.

2, 3 i  4. Certa que l'acta de recepció de les obres de la ronda de Moncofa va ser subscrita el 5-03-2015.
Incerta la resta del correlatiu, ja que la dita “fita” no acredita, com es diu d'advers, el compliment del
contracte.

El que pretén la UTE amb la seua torticera al·legació és tindre per complit el contracte a satisfacció de
l'administració el 5-03-2013 quan es va firmar l'acta de recepció sense queixa ni  inconvenient, ja que
segons s'al·lega, l'administració “només podria verificar el compliment de les condicions de contractació i
penalitzar el seu incompliment durant l'execució del contracte, açò és abans de la subscripció de l'acta de
recepció de les obres”.

Això és  incert.  Les  clàusules  39 i  40 del  PCAP disposen expressament respecte de la  verificació  del
compliment del contracte que:  
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“39. TERMINI DE GARANTIA

39.1. L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia previst en l'Apartat M del quadre
annex II, a comptar de la data de recepció de les obres, termini durant el qual l'Administració podrà
comprovar que el treball realitzat s'ajusta al que contracta i a allò que s'ha estipulat en el present plec.

39.2.  Durant  el període de garantia, el contractista estarà obligat a esmenar, a costa seua, totes les
deficiències que es puguen observar en allò que s'ha executat, amb independència de les conseqüències
que es  pogueren derivar  de les  responsabilitats  en què haguera pogut  incórrer,  d'acord amb el  que
estableix el present plec i en l'article 218 de la LCSP.

40. DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA

40.1. Complides pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no resultaren responsabilitats
que hagen d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període de garantia, si és el cas, es
dictarà acord de devolució o cancel·lació d'aquella.”

I finalment la clàusula 36.1 del PCAP que estableix: “el contracte s'entendrà complit pel contractista quan
aquest haja  realitzat  la  totalitat  del  seu  objecte,  d'acord  amb  els  termes  d'aquest  i  a
satisfacció de l'Administració.”

En el mateix sentit, els articles 88 i 90 LCSP que estableixen que:

“La garantia respondrà dels conceptes següents:

a)De les penalitats imposades al contractista conforme a l'article 196 (les relatives, entre altres, al
compliment defectuós del contracte i a l'incompliment de les condicions especials d'execució).

b)De la correcta execució de les prestacions previstes en el contracte, de les despeses originades
a l'Administració per la demora del contractista en el compliment de les seues obligacions, i dels danys i
perjuís ocasionats a aquesta amb motiu de l'execució del contracte o pel seu incompliment, quan no
procedisca la resolució.

I que: 

“1.  La Garantia no serà tornada o cancel·lada fins que s'haja produït el venciment del termini de
garantia i complit satisfactòriament el contracte que es tracte, o fins que es declare la resolució
d'aquest sense culpa del contractista.
2.  Aprobada  La  liquidació  del  contracte  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  no  resultaren
responsabilitats es tornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o assegur de caució.”

En  el  PCAP,  que  és  llei  entre  les  parts,  s'estableix  expressament  que  durant  el  termini  de  garantia
l'Administració podrà comprovar que el treball s'ajusta al que contracta i a allò que s'ha estipulat en el
PCAP. 
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Doncs bé, comprovat abans de la recepció de les obres i durant el termini de garantia que la UTE no ha
complit amb allò que s'ha estipulat en el PCAP, s'ha iniciat l'expedient d'imposició de la penalitat prevista
en el contracte per incompliment de la condició especial d'execució E).

En definitiva, l'acta de recepció es firma quan les obres es troben en estat de ser rebudes. És una
qüestió d'ordre públic, indisponible per a l'administració, que en cap cas acredita el compliment de totes
les condicions del contracte d'execució d'obra.

En aquest sentit, l'Informe 6/01 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa que diu respecte
d'això: “s'al·lega que en haver-se produït la recepció de les obres per l'Ajuntament, està donant la seua
conformitat a l'execució del contracte, inclús quant al termini. Tal al·legació ha de ser descartada perquè
en el sistema de la legislació de contractes de les administracions públiques la recepció és un acte formal
de conformitat amb la prestació realitzada, però no pot suposar l'esmena de defectes que hagen pogut
detectar-se  en  l'execució  del  contracte  i  que  no  afecten  el  resultat  de  la  prestació  en  si  mateixa
considerada, com en aquest cas el termini o com també podrien ser qüestions de competència, capacitat
o  relatives  a  les  garanties,  etc.  com  ho  demostra  l'article  147.2  de  la  Llei  de  Contractes  de  les
Administracions Públiques en determinar  que "si  es troben les obres en bon estat i  d'acord amb les
prescripcions previstes I les donarà per rebudes" i l'article 170 del Reglament de 1975, referent al supòsit
que  "les  obres  no  es  troben  en  estat  de  ser  rebudes".  La  consideració  que  en  l'expressió
"prescripcions previstes" estan incloses totes les que d'alguna manera regulen l'execució del
contracte i no sols les prescripcions tècniques que afecten el resultat de la prestació, portaria
a  la  conclusió  que  qualsevol  defecte  en  l'execució  del  contracte,  en  aquest  cas,
l'incompliment del termini, impediria o retardaria la recepció en contra de l'interés públic
inherent a l'execució dels contractes de l'Administració. Finalment s'addueix que la imposició de
penalitats no és procedent, ja que les aquestes tenen com a finalitat l'execució de les obres. Tal afirmació
genèrica també ha de ser descartada,  perquè,  a part que la majoria dels preceptes de la legislació de
contractes de les Administracions Públiques tenen a garantir  l'execució dels  contractes,  les penalitats
previstes en l'article 95 de la Llei tenen una finalitat clara sancionadora i compensatòria dels perjuís patits
per l'Administració pel retard en el compliment dels contractes, encara que estrictament no es tracte d'un
supòsit d'indemnització de danys i perjuís efectius sinó dels que les que tècnicament poden considerar-se
indemnitzacions taxades".

En el mateix sentit, informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 46/2012 de 21 de març
de 2014 que respecte d'això diu que:  “Fetes aquestes consideracions, per a analitzar si és possible la
possibilitat d'imposar penalitats al contractista després de la recepció en el contracte d'obres, hem de
referir-nos  “a l'iter” seguit en aquest tipus de contractes, després de l'acte de recepció. Així, després de
la terminació de les obres, es procedeix en el termini d'un mes a estendre l'acta de recepció (article 222.
2 del TRLCSP). Després, s'inicia el termini de garantia a comptar de la data de l'acte de recepció o
conformitat,  que  serà  el  fixat  en  cada  cas  dins  del  contracte,  de  manera  que  només  s'extingeix  la
responsabilitat del contractista una vegada que haja passat el termini de garantia pactat, i  és aquest
termini d'un mínim d'un any, segons a l'article 235. 3, excepte casos especials. De tot l'anterior, arribem a
una primera conclusió, com és que la simple expedició de l'acta de recepció o conformitat no extingeix per
si mateixa la responsabilitat del contractista, sinó que és necessari a més, que transcórrega el termini de
garantia sense que s'hagen formulat objeccions per part de l'Administració, exarticle222. 3 del TRLCSP)
Per tant, el contractista és responsable del compliment de les obligacions previstes en el contracte, fins
que finalitze el termini de garantia establit en el mateix contracte, i s'inclouen entre les obligacions del
contractista la terminació de l'obra en termini, per la qual cosa, en el cas que incórrega en mora, inclús en
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el cas que la mora siga apreciada per l'Administració després de l'acta de recepció del contracte, mentres
no haja passat el termini de garantia establit, el contractista haurà de respondre dels danys i perjuís que
aqueixa demora haja pogut causar a l'entitat contractant. 

De fet,  la Sentència de l'Audiència Nacional de 24-10-2014 amb cita de la sentència del Tribunal Suprem
de 22-05-2012, sensu contrario diu que "encara que acceptàrem que l'acord de l'Administració aprovant
tècnicament la liquidació final fóra el definitiu per a entendre extingida la responsabilitat contractual de
l'Administració,  tal  resolució,  com bé  indica  l'advocat  de  l'Estat,  era  susceptible  de  ser  recorreguda
administrativament o jurisdiccionalment per l'entitat contractista, i no es pot sostindre que tal facultat
impugnatòria  quedara  restringida  i  molt  menys anul·lada pel  fet  que l'adjudicatària  del  contracte no
haguera formulat objeccions o inconvenients en les compareixences efectuades en els actes de recepció,
provisional o definitiva, de les obres per l'Administració ja que, a més de no ajustar-se tal plantejament
fàctic al realment succeït en el present cas com més avant s'exposarà, la conseqüència que a aqueixa
hipotètica absència d'inconvenients nuga la part recurrent -negant la possibilitat mateixa d'una posterior
impugnació- no té cabuda en la normativa aplicable, i resulta així que l'entitat contractista sí que podia fer
valdre en via administrativa o jurisdiccional la seua disconformitat enfront de l'acord de liquidació final;
sempre, clar està, que la aquesta es formulara en el termini legalment previst per a això a comptar des
que li fóra notificat. 

5.  Finalment, és incert que la contractista atenguera els requeriments de documentació realitzats per
aquesta Administració perquè,  tal com consta en els antecedents de fet d'aquest informe i en l'expedient
d'imposició de penalitats, la contractista es va negar sense cap fonament jurídic, a acreditar el compliment
de la dita clàusula contractual mitjançant l'aportació de la documentació detallada en el plec, i obligà
aquesta  administració  amb la  seua  actitud  a  iniciar  el  present  expedient  d'imposició  de  la  penalitat
prevista en el plec.

Per allò  que s'ha exposat,  han de rebutjar-se les al·legacions relatives al  compliment satisfactori  del
contracte en virtut de la firma, sense objecció, de l'acta de recepció perquè, de conformitat amb el PCAP
(llei del contracte entre les parts), l'administració ha comprovat a la recepció de les obres i durant el
termini de garantia que la contractista durant l'execució de les obres no va contractar el volum de mà
d'obra que va oferir, incomplint la condició especial d'execució E) del PCAP, per la qual cosa com que no
va complir  satisfactòriament  el contracte  procedeix la imposició de la penalitat prevista en el PCAP
pel dit incompliment contractual.

6.  En aquest apartat d'al·legacions, la UTE manifesta la seua “sorpresa” davant de la notificació de
l'acord plenari que inician l'expedient d'imposició de penalitats per incompliment de la condició especial
d'execució  E)  del  contracte  d'execució  de  la  ronda  de  Moncofa,  i  sol·licita   “l'immediat  arxiu”  del
procediment pels següents motius que més tard desenrotllarà:

1) Caducitat de l'expedient d'imposició de penalitats.
2) Nul·litat de l'expedient d'imposició de penalitat per extemporani.
3) Falta d'acreditació de l'incompliment de la condició especial d'execució E).

Cal constatar que en aquesta al·legació, la UTE reconeix expressament que els informes que motiven i
proposen la penalitat que es pretén imposar estan íntegrament transcrits en l'acord plenari de 30-04-
2015 que se li ha notificat.
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La dita  afirmació posa de manifest que a l'interessat, en contra d'allò que s'ha indicat en el seu escrit
d'al·legacions,  no  se  li  ha  privat  del  coneixement  de  les  dades  fàctiques  i  jurídiques
necessàries per a articular la seua defensa,  per la qual cosa no tenen cap virtualitat totes les
al·legacions efectuades per l'interessat sobre la indefensió que suposadament se li ha ocasionat i, per
tant, han de ser rebutjades en la  integridad.

C) Al·legació segona. Caducitat de l'expedient

Diu  en  aquesta  al·legació  que,  com que  produeix  el  procediment  d'imposició  de  penalitats  efectes
desfavorables o de gravamen per a l'interessat, això permet apreciar la concurrència de l'estatut (sic) de
la caducitat ex article 44.2 de la Llei 30/1992, i conclou que el present procediment ha caducat perquè
des de l'emissió de l'informe 134/2013 en data 28 de juny pel qual es proposa la instrucció de l'expedient
d'imposició  de penalitats  fins  a  la  notificació  de l'acord d'incoació  d'aquest,  en  data  15-06-2015 ha
transcorregut àmpliament el termini màxim de tres mesos legalment establit.

La dita al·legació ha de rebutjar-se per dos motius: 

1. Tal com té establida reiterada doctrina jurisprudencial, per totes STS 26-12-1991, en la imposició de
penalitats, l'administració no exercita la seua potestat sancionadora, sinó que exigeix el dret d'un dels
contractants respecte de l'altre d'unes previsions contractuals, contingudes en el contracte, posant en
marxa els mecanismes contractualment acceptats per a l'exercici de tal dret, per la qual cosa en cap cas
estem davant d'un “procediment” que puga causar efectes desfavorables per a l'interessat, sinó davant
de la comprovació del compliment d'una clàusula contractual, l'incompliment de la qual suposa l'aplicació
d'una conseqüència (en aquest cas econòmica) lliurement pactada i acceptada pels contractants.

“l'Administració no exercita en els casos contemplats la seua potestat sancionadora, sinó en el context de
la contractació administrativa, fent aplicació de clàusules contractuals assumides per les parts, apareixent
l'exercici  de  la  penalitat  o  penalitats  acordades  inserides  en  el  marc  propi  de  la  contractació
administrativa, on com ocorre en el Dret Civil, les clàusules penals establides en els contractes, a pesar
d'aqueixa denominació es regeixen per les normes reguladores de les obligacions i en especial pels dos
contractes sinal·lagmàtics, sense que la posició privilegiada que ocupa l'Administració, en la contractació
administrativa altere o desnaturalitze les relacions jurídiques sorgides de la convenció acceptada pels
contractants; és a dir, que l'exigència o aplicació d'una penalitat, contractualment assumida, no significa
que s'haja de situar  l'Administració en el  pla del  Dret  administratiu sancionador ni  que s'exercite la
potestat sancionadora, sinó que pura i simplement es dóna o s'exigeix, el dret d'uns dels contractants
respecte  de l'altre  d'unes previsions contractuals,  contingudes en el  contracte,  posant  en marxa els
mecanismes contractualment  acceptats  per  a  l'exercici  de  tal  dret,  perquè  la  clàusula  penal,  en un
contracte civil o administratiu generalment no ha de suposar necessàriament -excepte previsió d'aquesta
exigència-, l'existència de culpa, sinó que pot representar l'expressió d'una responsabilitat econòmica de
caràcter objectiu, voluntàriament acceptada per la part a qui perjudica, com a mecanisme jurídic de
correcció  dels  possibles  incompliments  contractuals,  que  les  parts  van  preveure  al  contractar  i
recíprocament s'accepten

2. A més, la disposició final huitena de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic disposa que “els
procediments regulats en aquesta Llei es regiran, en primer terme, pels preceptes continguts en ella i
en les seues normes de desplegament i, subsidiàriament, pels de la Llei 30/1992 de 26 de novembre i
normes complementàries”.
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Respecte de l'aplicació supletòria de la Llei 30/1992 als procediments regulats en la Llei 30/2007, és
pacífica la  doctrina jurisprudencial  que distingeix el  que són procediments autònoms i  independents
d'aquelles meres incidències en l'execució dels contractes a què la Llei 30/1992 no els és d'aplicació
supletòria, tenint aquest caràcter de mera incidència,  la imposició de penalitats, en què una vegada
verificat l'incompliment, només cal omplir el tràmit d'audiència, i fet, imposar la penalitat prevista en el
contracte.

Així,  i per totes, la STSJ  de Navarra de 13-02-2013 que amb cita de les STS de 28-02-2007, 19-12-2006
i 13-03-2008 desestima la caducitat de l'expedient d'imposició de penalitats en el sentit següent:
"SEGON. La primera qüestió plantejada consisteix a determinar si es va produir la caducitat l'expedient
d'imposició de penalitats pel transcurs del termini de 3 mesos des de la incoació fins a la seua notificació,
d'acord amb allò que s'ha previngut en la Llei 30/1992, com sosté el recurrent en apel·lació; o si al
contrari,  aqueixa caducitat  no té lloc  al  no estar  subjecte al  termini  de caducitat  previst  en la  Llei
30/1992, per tractar-se d'una incidència en l'execució del contracte, la qual cosa determina la preferent
aplicació de la normativa en la matèria, que no contempla la caducitat de l'expedient en els supòsits de
falta de resolució expressa en termini de la imposició de penalitats, com afirma el jutjador de la instància
en la sentència apel·lada, i  afegeix que, encara en l'hipotètic  supòsit que aplicàrem la Llei 30/1992,
tampoc s'hauria produït la caducitat, en haver transcorregut menys de 6 mesos entre l'inici de l'expedient
d'imposició de penalitats (4 d'Octubre del 2006) i la notificació de la resolució imposant la sanció (25 de
gener del 2007).

El 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú , després de la modificació operada per la Llei 4/1999, estableix que:
"En els procediments iniciats d'ofici, el venciment del termini màxim establit sense que s'haja dictat i
notificat resolució expressa no eximeix l'Administració del compliment de l'obligació legal de resoldre,
produint  els  efectes  següents:  ...  En  els  procediments  en  què  l'Administració  exercite  potestats
sancionadores o, en general, d'intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen,
es produirà la caducitat. En aquests casos la resolució que declare la caducitat ordenarà l'arxivament de
les actuacions amb els efectes previstos en l'article 92".

En el cas debatut, no ens  trobem davant de l'exercici  d'una potestat sancionadora subjecta a la Llei
30/1992, de 26 de novembre (LA LLEI 3279/1992), ni al procediment sancionador regulat en el Reial
Decret 1398/93, de 4 d'agost, sinó davant d'una imposició de penalitats en l'execució d'un contracte per
compliment defectuós d'aquest. En efecte, l'article 1.3 del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost pel qual
s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, clarament estableix
l'exclusió d'aquest al cas que ens ocupa”. Les disposicions d'aquest Reglament no s'apliquen ni tenen
caràcter supletori respecte de l'exercici per les administracions públiques de la seua potestat disciplinària
respecte del personal al seu servei i dels que estiguen vinculats a elles per una relació contractual en el
mateix  sentit  la  disposició addicional  huitena  de  la  de  la  Llei  30/1992,  de  Règim  Jurídic  de  les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (després de reforma per Llei 4/1999. També
la  jurisprudència  hi  ha  tractat  d'establir  i  delimitar  la  naturalesa  jurídica  de  les  penalitats  en  la
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contractació administrativa. La regla general és que tals penalitats no són sancions en sentit estricte i en
conseqüència  no  ha  de  seguir-se  el  procediment  sancionador,  criteri  que  pot  veure's  reflectit  en
sentències del Tribunal Suprem, de 30.10.1995 i 6.3.1997, que les configura com a mitjà coercitiu o de
pressió que s'aplica per a assegurar el compliment regular de l'obligació principal, és a dir, el contracte,
per part del contractista,  subsumible en els poders de direcció, inspecció i control que, en garantia de
l'interés públic, s'atribueix a l'Administració contractant. 

Són,  per  tant,  estipulacions  de  caràcter  accessori,  degudament  plasmades  en  el  contracte,  amb la
finalitat d'assegurar el compliment de l'obligació principal de què es tracte.

Per un altre costat no podem oblidar la doctrina establida en la Sentència del Ple de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem de 28 de febrer de 2007 (RJ 2007, 4846), recurs de cassació núm. 302/2004, que si bé
es refereix a l'aplicació del silenci administratiu positiu en la reclamació d'interessos moratoris, no obstant
això la seua argumentació és plenament aplicable al supòsit enjudiciat. La dita Sentència  parteix que
l'article 43 de la Llei 30/1992, que regula el silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud
d'interessat, (igual que l'article 44 que es refereix a la falta de resolució expressa en procediments iniciats
d'ofici), obliga com a primera qüestió a valorar si ens  trobem davant d'un procediment autònom, o al
contrari, davant d'una mera incidència del procediment de contractació,  afirmant que la normativa que
regula el procediment de contractació estableix entre els dos contractants, Administració i particular, des
que s'ha aprovat l'oferta, i s'ha adjudicat el contracte, un conjunt de drets i obligacions recíproques,
relatives, entre altres: a) A la realització d'obra en les condicions pactades. b) Als incompliments i els
seus efectes tant si són de l'Administració, com del contractista. c) A l'obligació i abonament del preu de
l'obra. d) Al dret a la percepció d'interessos per part del contractista i a l'obligació de l'Administració
d'abonar-los, e) A la revisió de preus en les condicions expressament previstes.

El TS arriba a la conclusió que la sol·licitud del particular reclamant el pagament d'interessos moratoris
no inicia cap procediment a sol·licitud de l'interessat que l'article 43 de la Llei 30/1992 exigeix per a
l'existència del silenci administratiu positiu, ja que és una mera petició inserida en un procediment iniciat
abans d'ofici  per l'Administració, a  la qual cosa afig que tampoc la dita sol·licitud és pròpiament un
procediment derivat específicament d'una norma fixa, i afegeix que l'article 42.2 quan parla de l'obligació
de resoldre, adverteix que ha de resoldre's en el termini "fixat per la norma reguladora del corresponent
procediment", i que l'article 42.4, que mana a les administracions públiques que publiquen i mantinguen
actualitzades, a efectes informatius, les relacions de procediments, amb indicació dels terminis màxims
de duració d'aquests, així com dels efectes que produïsca el silenci administratiu. La LPAC estableix com
a regla el silenci positiu, però parteix que aqueixa ficció legal s'aplica a procediments predeterminats, i en
el fonament de Dret quart la Sentència del Ple de la Sala Tercera mencionat assenyala que: "Així, en el
cas  d'interlocutòries,  la  petició  d'interessos  deduïda  és  una  incidència  de  l'execució  d'un  contracte
d'obres. No hi ha un procediment específic relatiu a l'execució del contracte d'obres; només n'hi ha, en la
relació de procediments existents per a les peticions de classificació de contractistes, modificació, cessió
o resolució del contracte o peticions d'atribució de subcontractació. L'execució del contracte i totes les
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seues incidències ha de reconduir-se al procediment contractual d'adjudicació del contracte, perquè en
aqueix expedient s'arrepleguen el conjunt de drets i obligacions de les parts".

D'acord amb la doctrina jurisprudencial exposada, en el cas enjudiciat, tampoc ens trobem davant d'un
procediment autònom i independent iniciat d'ofici en què l'Administració exercite potestats sancionadores
o, en general, d'intervenció susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, i en aquest
cas,  el  venciment  del  termini  màxim  establit  sense  que  s'haja  dictat  i  notificat  resolució  expressa,
produirà la caducitat, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 30/1992 , sinó davant d'una mera
incidència de l'execució del contracte, ja que el TS en la Sentència del Ple mencionada afirma que només
hi ha procediments específics en matèria contractual (en els quals si s'aplica la caducitat prevista en la
Llei 30/1992 en el referent a peticions de classificació de contractistes, modificació, cessió o resolució del
contracte o peticions d'atribució de subcontractació, sense que existisca cap procediment específic relatiu
a l'execució del contracte, on ha d'incloure's la imposició de penalitats per defecte en la seua execució,
que deriven de l'incompliment d'obligacions contractuals, que vinculaven la recurrent, i que apareixen
arrepleguades en el Plec de clàusules administratives particulars. 

Conseqüentment, la imposició de penalitats dins de l'execució del contracte no es troba subjecta a cap
procediment  especial,  i  està  l'Administració  només  obligada  a  complir  les  previsions  referents  a  la
constatació de l'incompliment contractual -actuacions no qüestionades per la recurrent- i a traslladar de
les esmentades actuacions a l'actora perquè formulara les al·legacions que considerara convenients,
abans de dictar la resolució definitiva acordant la imposició de les dites penalitats. I aquests tràmits van
ser degudament omplits per l'Administració, resultant de l'expedient administratiu que previ a la resolució
que va imposar la penalitat per falta greu a l'empresa actora, es va traslladar la recurrent per a tràmit
d'audiència i al·legacions amb caràcter previ a la proposta de resolució,  la qual cosa va efectuar en el
termini concedit, a les que va acompanyar la documentació que va estimar pertinent.

En conclusió, els tràmits d'imposició de penalitats per l'Administració derivats de l'incompliment de les
obligacions contractuals pel contractista no està subjecta a "cap procediment especial", al no haver de
promoure's la iniciació d'un "procediment autònom", sinó que es tracta d'un tràmit més dins de l'execució
del contracte, no resultant d'aplicació l'invocat article 44 de la Llei procedimental administrativa comuna.”

En el mateix sentit la STSJ de Madrid de 8-02-2011.

Per tant, l'institut de la caducitat no és aplicable al tràmit d'imposició de penalitats per incompliment
contractual i la dita al·legació ha de ser rebutjada.

Quant  a  l'al·legació  de  caducitat  perquè  des  de  la  data  d'emissió  de  l'informe  134/2013  fins  a  la
notificació de l'acord d'incoació en data 15-06-2015 han transcorregut més de tres mesos, també ha de
rebutjar-se, pels motius següents:
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1. L'institut de la caducitat no és aplicable al tràmit d'imposició de penalitats com s'ha indicat en amb cita
de les STS de 28-02-2007, 19-12-2006 i 13-03-2008, ja que es tracta d'una mera incidència en l'execució
del contracte.

2. L'article 196.8 LCSP estableix que les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació,
adoptat a proposta del responsable del contracte.

L'informe mencionat  dóna  trasllat  a  la  responsable  del  contracte  de  la  verificació  de  l'incompliment
contractual de la contractista, d'acord amb el que disposa la clàusula 26 PCAP i de l'article 196.8 LCSP, a
fi que la responsable propose a l'òrgan de contractació (Ple) l'inici del tràmit d'imposició de penalitats a la
UTE RENOS-ECISA com a conseqüència de l'incompliment del contracte imputable a l'aquesta. 

L'únic òrgan competent per a tramitar i imposar penalitats és l'òrgan de contractació de conformitat amb
allò que disposa l'article indicat i considerar que l'informe d'un tècnic és  l'acord que inicia l'expedient
d'imposició de penalitats no podria portar més que a la declaració de nul·litat del dit informe/acord per
haver-se dictat per òrgan manifestament incompetent.

3. Finalment, les sentències mencionades en aquesta al·legació no són aplicables perquè en ambdós
supòsits, no hi ha acord d'iniciació d'imposició de penalitats, que com s'ha dit no és el cas.

Quant a la resta de sentències esmentades es refereixen a expedients sancionadors que  res tenen a
veure amb els incompliments contractuals del contractista en l'àmbit dels contractes del sector públic.
 
D) AL·LEGACIÓ TERCERA. Extemporaneïtat de la pretensió penalitzadora de l'Ajuntament de
Moncofa

En aquesta al·legació s'insisteix novament que l'Ajuntament no pot iniciar un procediment d'imposició de
penalitats després de la subscripció de l'acta de recepció.

La  dita  al·legació,  apartats  1  i  2,  ha  de  rebutjar-se  perquè,  com s'ha  exposat  en  la  contestació  a
l'al·legació anterior, l'Ajuntament, en compliment de les clàusules 39 i 40 PCAP que és lex contractu tal
com reiteradament ha advertit la contractista, podia comprovar durant l'execució del contracte i durant
el termini de garantia si la contractista havia contractat el volum de mà d'obra que va oferir. Una
vegada comprovat amb la documentació aportada, que no ho havia fet procedia iniciar el procediment
d'imposició de la penalitat prevista en el contracte per al dit incompliment, amb independència que les
obres s'hagueren rebut de conformitat, en virtut del que establix l'article 218 LCSP.

Cal fer notar que la contractista va oferir la contractació de 101 treballadors que estigueren en
situació legal de desocupació amb anterioritat a la  publicació de l'anunci de licitació del
contracte, per a emprar-los íntegrament en l'execució de les obres de la ronda de Moncofa, durant tot
el termini d'execució del contracte que la contractista va establir en 5 mesos, és a dir, 150
dies.
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El compliment de la dita condició només podia comprovar-se una vegada executades les obres de la
ronda, la qual cosa així es va fer, i és la contractista qui sistemàticament, a pesar dels requeriments
d'aquesta administració, s'ha negat fins a la data a aportar la documentació acreditativa del compliment
de la dita condició, no sols amb motiu de la recepció de les obres, sinó també durant les comprovacions
que aquesta administració ha realitzat  durant el  termini  de garantia,  procedint  per aquest motiu,  la
imposició de la pena prevista en el contracte per a l'incompliment de la dita condició especial d'execució.
(Es reiteren novament els informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 6/01 i 46/2012
ja citats).

No obstant això, la contractista insisteix en el fet que les penalitats són un mitjà de coerció o pressió que
té el  contractista  per  a  fer  complir  el  contracte,  les  quals  només poden imposar-se  durant  la  seua
execució, perquè una vegada finalitzat el contracte no serveixen per a la finalitat per a la qual havien
sigut concebudes.

Això no és així. L'article 196 LCSP distingeix entre execució defectuosa i demora i respecte d'això disposa
en el seu apartat 1 respecte de l'execució defectuosa: “Els plecs o el document contractual podran
preveure penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte d'aquest o per al
supòsit  d'incompliment  dels  compromisos  o  de  les  condicions  especials  d'execució  del
contracte que s'hagueren establit d'acord amb els articles 53.2 i 102.1. Aquestes penalitats hauran
de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seua quantia no podrà ser superior
al 10 per cent del pressupost del contracte.”

La imposició de les penalitats per demora en l'execució del contracte ve regulada, de distinta forma, en
els apartats 2 a 7 de l'article 196 LCSP i estableix que:

“2. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seua realització,
així com dels terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva.
3. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració.
4.  Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  a  ell,  haguera  incorregut  en  demora  respecte  al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte.
L'òrgan de contractació podrà acordar la inclusió en el plec de clàusules administratives particulars d'unes
penalitats  diferents  de  les  enumerades  en  el  paràgraf  anterior  quan,  atenent  a  les  especials
característiques del contracte, es considere necessari per a la seua correcta execució i així es justifique
en l'expedient.
5. Cada vegada que les penalitats per demora  aconsegueixen un múltiple del 5 per cent del preu del
contracte,  l'òrgan  de  contractació  estarà  facultat  per  a  procedir  a  la  seua  resolució  o  acordar  la
continuïtat de la seua execució amb imposició de noves penalitats.
6. L'Administració tindrà la mateixa facultat a què es refereix l'apartat anterior respecte a l'incompliment
per  part  del  contractista  dels  terminis  parcials,  quan  s'haguera  previst  en  el  plec  de  clàusules
administratives particulars o quan la demora en el compliment d'aquells faça presumir raonablement la
impossibilitat de complir el termini total.
7.  Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  a  ell,  haguera  incomplit  l'execució  parcial  de  les
prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seua resolució o
per  la  imposició  de  les  penalitats  que,  per  a  tals  supòsits,  es  determinen  en  el  plec  de  clàusules
administratives particulars.”
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Per últim, l'apartat 8 de l'article 196 LCSP regula el procediment d'imposició de les penalitats, bé per
compliment defectuós, bé per demora, i estableix que “les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan
de  contractació,  adoptat  a  proposta  del  responsable  del  contracte  si  s'haguera  designat,  que  serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, hagen d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si és el cas,
s'haguera constituït, quan no puguen deduir-se de les mencionades certificacions.”

Per tant, tal com reiteradament té establit el Tribunal Suprem, respecte de la naturalesa jurídica de les
penalitats, cal distingir entre l'exercici de les facultats de coerció sobre el contractista per a garantir el
compliment regular del  contracte,  de la “sanció” prevista en el  plec de condicions per a garantir  el
compliment d'una obligació contractual.

Així, la STS 6-03-1997 relativa al recurs per la imposició de penalitats per una corporació local en el
transcurs de l'execució d'un contracte de neteja viària, que en el fonament segon afirma: “(…) multa o
penalitat que, en el si de la contractació administrativa permet a l'administració pública exercir facultats
de  coerció  sobre  el  contractista  per  a  una  correcta  execució  del  contracte;  la  naturalesa  jurídica
d'aquestes penalitats, que constitueixen un mitjà de pressió que s'aplica per a assegurar el compliment
regular de l'obligació contractual ha sigut discutida en seu doctrinal, sent subsumida en els poders de
direcció, inspecció i control, que en garantia de l'interés públic s'atribueixen a l'administració contractant.”

Per un altre costat el fonament tercer de la STS 30-10-1995 declara que “quan la conducta sancionadora
es produeix en el si del contracte i l'efecte que d'ella es deriva es troba previst en el plec de
condicions, no s'està davant d'una sanció, en sentit estricte, per la qual cosa no és procedent aplicar a
la seua imposició el procediment sancionador legalment establit a este efecte.”  En el mateix sentit STS
9-02-1998.

Per tant, no cal confondre com es fa per la contractista, entre la penalitat com a mitjà de coerció per a
garantir el compliment regular del contracte (art. 196  ap.. 2 a 7 LCSP), de la penalitat prevista en el
PCAP per al supòsit que la contractista incomplira una obligació contractual qualificada com a condició
especial d'execució (196.1 LCSP) i que com a criteri d'adjudicació més valorat, va propiciar l'adjudicació
del contracte a favor de la contractista.

L'incompliment total de la dita obligació comporta la imposició, per acord de l'òrgan de contractació, de la
penalitat prevista en el PCAP (10% del pressupost d'adjudicació) segons el procediment que s'ha seguit
de conformitat amb el que preveu l'apartat 8 de l'article 196 LCSP.

En definitiva, la al·legación tercera ha de ser rebutjada pels motius exposats.

E)  AL·LEGACIÓ QUARTA.  Improcedència  d'imposar  la  penalitat  en  no  haver-se  acreditat
l'incompliment

Es diu en aquesta al·legació que l'Ajuntament no ha acreditat l'incompliment per part de la UTE de la
condició especial d'execució E) ja que “la falta d'aportació per la UTE de determinada documentació no
pot assimilar-se per l'Ajuntament a què aquesta hauria incomplit  de forma culpable la  dita condició
especial d'execució E)”.
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La dita al·legació ha de rebutjar-se. 

En primer lloc, la documentació que la contractista havia d'aportar per a acreditar el compliment de la
dita condició es troba expressament detallada en la condició especial d'execució E) del PCAP que és lex
contractu com reiteradament recorda la contractista, clàusula que  va ser acceptada expressament per
aquesta, sense cap oposició.

En segon lloc, la UTE curiosament, ni tan sols afirma en el seu escrit d'al·legacions que ha complit la dita
condició  i  que  “inexplicablement”  li  ha  sigut  impossible  acreditar  davant  de  l'Ajuntament  el  seu
compliment.

En definitiva, la UTE no ha presentat la documentació acreditativa del compliment de la dita condició
perquè MAI va contractar el volum de mà d'obra que va oferir per a adjudicar-se el contracte. Si així ho
haguera  fet,  hi  havia  prou  que  haguera  aportat,  inclús  durant  aquest  termini  d'al·legacions,  la
documentació acreditativa del compliment de la dita condició especial d'execució, no obstant això, ha
preferit oposar-se a la imposició de la penalitat prevista en el PCAP per al cas d'incompliment de la dita
condició, al·legant suposades “vulneracions de caràcter formal”.

Per últim, l'obligació de contractar la mà d'obra oferida i d'acreditar el compliment de la dita
obligació contractual davant de l'Ajuntament recau sobre la contractista,  no sobre aquesta
corporació tal com expressament disposa el PCAP, lex contractu entre les parts, per la qual cosa no és
d'aplicació supletòria, com es pretén, la Llei 30/1992.

El PCAP diu expressament respecte d'això:

“CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ:  A més  de  les  obligacions  generals  derivades  del  règim
jurídic del contracte existiran específicament les obligacions següents:

1. El nou personal a contractar per a l'execució de les obres haurà de trobar-se en situació
legal  de desocupació  amb anterioritat  a  la  data de publicació de l'anunci  de licitació del
present contracte en el perfil  del contractant de la pàgina web oficial de l'Ajuntament de Moncofa. A
aquests efectes la contractació de desempleats haurà de fer-se, a través dels serveis públics d'ocupació.

2. Els treballadors directes oferits es dedicaran exclusivament a l'execució de l'obra objecte
del contracte. Als dits efectes a requeriment de l'Ajuntament l'adjudicatari haurà d'aportar l'alta en la
Seguretat Social i els corresponents contractes de treball del personal oferit per a l'execució del contracte,
i mensualment TC1 i TC2. En el cas de contractes que siguen subscrits durant l'execució de les obres
haurà d'aportar-se la dita documentació després de la seua formalització.

3. En tot cas, una vegada finalitzades les obres i en ocasió de la recepció d'aquestes, el representant
legal de l'empresa adjudicatària aportarà a l'òrgan de contractació la següent documentació
relativa a treballadors de NOVA CONTRACTACIÓ:

- Taula on es verifique: nom, cognoms i DNI de cada treballador nou en l'empresa; data d'inici i de
fi en l'obra; categoria professional; modalitat contractual.

- TC2 de tots els mesos que coincidisquen amb el període d'execució de les obres i per tant de
dedicació dels treballadors a aquesta concreta obra.
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- Contracte de treball on conste la dedicació exclusiva a l'obra executada a Moncofa.
- Justificació de l'article 208 LSS per un d'aquests mitjans: 
b.1) Vida laboral actualitzada, on conste que el treballador  va ser perceptor de prestacions en el
període immediatament anterior a la contractació per l'empresa.
b.2)  Si  no  consta  com  a  perceptor  de  prestacions  vida  laboral  a  què  s'haurà  d'acompanyar
documentació  acreditativa  de  què  abans  de  la  nova  contractació  es  trobava  en  alguna  de  les
situacions de l'apartat primer de l'article 208.1 LSS (acomiadament, extinció de contracte anterior a
iniciativa de l'empresa, ERE…).
b.3) Justificant haver contractat el treballador en una oficina pública d'ocupació (SERVEF).

Verificada la falta de contractació de la mà d'obra oferida, la clàusula 28.5 PCAP sobre les penalitats a
imposar disposa:

“A) Per incompliment de les condicions especials d'execució. L'incompliment de qualsevol de les condicions
d'execució donarà lloc a la imposició al contractista de les penalitats següents:

- Com a regla general la seua quantia serà d'1% de l'import d'adjudicació del contracte llevat que
motivadament l'òrgan de contractació estime que l'incompliment és greu o molt greu i en este cas
podran aconseguir fins a un 5% o fins al màxim legal del 10% respectivament. La reiteració en
l'incompliment podrà tindre's en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, l'incompliment del criteri d'adjudicació a què es referix l'apartat D) 2) Volum de mà d'obra es
penalitzarà  pel  que  disposa  l'apartat  a  d'aquesta  clàusula  en  quant  es  refereix  al  personal  de  nova
contractació i pel  present apartat C en el cas que l'incompliment es referisca al personal ja contractat i
oferit per a l'execució del contracte.”

Per tant, el PCAP preveu per a l'incompliment de la condició especial d'execució E) una pena automàtica i
aqueixa és la pena que es pretén imposar, és indiferent que el dit incompliment siga culpable o no.

En aquest sentit, la resolució de 24-11-2011 del Tribunal Administratiu de Navarra, amb  cita de dues
sentències del TS, és contundent en establir que no és aplicable el principi de presumpció d'innocència a
la imposició de penalitats.  “(…) Es pot afirmar que l'aplicació de penalitats per l'administració no deriva
de l'exercici per l'administració contractant de potestats sancionadores, sinó que té el seu fonament en la
mateixa naturalesa del dret de la contractació administrativa (STS 15-12-1988, 15-07-1989 i 10-02-1990,
entre altres) raó per la qual no és obligat seguir el procediment sancionador, ni és aplicable el principi
de presumpció d'innocència (STS de 27-06-1989 i 13 de juny de 1990) en respondre les
dites clàusules a l'objectiu de configurar un sistema predeterminat que permeta establir el
dany o lesió derivat de l'incompliment o compliment tardà sense necessitat d'acreditar l'import en
un moment posterior, sent en aquest sentit una modulació de la clàusula penal del dret privat.”

En el mateix sentit la sentència del Tribunal Suprem de 21-12-2012: “la primera cosa que ha de dir-se és
que, no tractant-se ací de cap actuació sancionadora sinó de la responsabilitat indemnitzatòria derivada
d'un  incompliment  contractual,  resulten  ací  inaplicables  les  garanties  de  presumpció  d'innocència  i
culpabilitat reconegudes en els articles 24 i 25 de la Constitució la vulneració dels quals és denunciada. I,
a  part  de  l'anterior,  ha  de dir-se  que el  règim de responsabilitat  solidària  de la  unió  temporal
d'empreses legalment establit,  en els termes que abans es  van detallar, determina que, existint un
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incompliment contractual imputable a la unió temporal (quelcom ací no qüestionat), l'exigència de la
responsabilitat siga procedent enfront de qualsevol dels components o participants en la dita unió.”

Igualment, es transcriu per la seua claredat la SAN de 9-04-2014, on, una vegada finalitzat el contracte,
es comprova el seu compliment i  es procedeix a deduir  en la liquidació del contracte, les penalitats
especials “per aplicació de la clàusula 29 del plec de clàusules administratives particulars, ja que s'ha
incomplit, entre altres obligacions, la d'efectuar les subcontractes pertinents a empreses autoritzades”.

En definitiva, que la contractista de les obres haja decidit “defendre's” al·legant suposades “vulneracions
de caràcter formal”, en compte d'acreditar, per qualsevol dels mitjans previstos en el PCAP, el compliment
de la condició especial d'execució E), únicament posa de manifest l'incompliment de la dita condició
especial d'execució consistent segons la seua oferta, en la contractació de 101 treballadors que
estigueren en situació legal de desocupació amb anterioritat a la  publicació de l'anunci de
licitació  del  contracte,  per  a  emprar-los  íntegrament  en  l'execució  de  les  obres  de  la  ronda  de
Moncofa, durant tot el termini d'execució del contracte que la contractista va establir en 5
mesos, és a dir, 150 dies.

L'incompliment total de la dita condició comporta la imposició de la penalitat prevista en el mateix PCAP
per import del 10% del preu d'adjudicació del contracte, és a dir, 203.304,15 €.

V. Quant al procediment que s'ha de seguir, de conformitat amb allò que disposa l'article 196.8 LCSP, les
penalitats  s'imposaran per  acord de l'òrgan de contractació,  adoptat  a proposta del  responsable del
contracte que serà immediatament executiu i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que
hagen d'abonar-se al  contractista o sobre  la garantia que si  és el cas,  s'haguera constituït  quan no
puguen deduir-se de les mencionades certificacions.

L'òrgan competent per a imposar la penalitat és el Ple per ser l'òrgan de contractació de conformitat amb
el que disposa la disposició addicional segona TRLCSP.

Tal com consta en els antecedents de fet, no queden certificacions pendents de pagament, per la qual
cosa l'import de la penalitat hauria de fer-se efectiu sobre la garantia depositada.

No obstant això, cal tindre en compte el següent:

-l'import de la garantia depositada ascendeix a 101.652,07 €, i és insuficient per a cobrir el total import de
la penalitat que es pretén imposar.
- la contractista va incrementar el termini de garantia d'un any legalment previst en 14 anys, per tant el
termini de garantia de les obres de la ronda de Moncofa finalitza el 5-03-2028.

Si l'import de la penalitat s'executara sobre la garantia, el contractista hauria de reposar-la en el termini
de 15 dies des de l'execució, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució de contracte (article 87.2
LCSP), resolució que no cabria acordar atés que les obres de la ronda ja han sigut rebudes, i en aqueix
cas, l'Ajuntament haurà d'iniciar un procediment d'exacció de la dita  suma per a garantir l'estat de les
obres durant el termini de garantia que finalitza el 5-03-2028.

Per això, segons el parer de qui subscriu, la penalitat per import de 203.304,15 €, hauria de fer-se
efectiva de conformitat amb allò que disposa l'article 2.2 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós
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de  la  Llei  Reguladora  d'Hisendes  locals  que  estableix  que  “per  a  la  cobrança  dels  tributs  i  de  les
quantitats que com a ingressos de dret públic, com ara prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributàries, preus públics, i multes i sancions pecuniàries, ha de percebre la hisenda de les entitats locals
de conformitat amb el que preveu l'apartat anterior, la dita hisenda tindrá les prerrogatives establides
legalment per a la hisenda de l'Estat, i actuarà, si és el cas, d'acord amb els procediments administratius
corresponents”.

Per tant,  la resolució que es dicte hauria d'ordenar al  Departament de Recaptació que procedisca a
recaptar de la UTE RENOS-ECISA, seguint el procediment general, primer en període voluntari i després
mitjançant  la  via  de  constrenyiment,  la  suma  de  203.304,15  €,  tenint  en  compte  que  existint  un
incompliment contractual  imputable a la UTE la responsabilitat  és exigible enfront de qualsevol  dels
participants en la Unió Temporal RENOS-ECISA.

Vist tot això, la funcionària que subscriu proposa a l'Alcaldia que eleve al Ple de la corporació municipal
en la pròxima sessió que se celebre el següent informe amb proposta de resolució:

Primer.  Desestimar les al·legacions formulades per la UTE RENOS-ECISA contra l'acord plenari de 30-
04-2005  en  virtut  del  qual  es  va  acordar  iniciar  l'expedient  d'imposició  de  penalitat  per  import  de
203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del PCAP regulador del
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Segon. Aprovar definitivament l'import de la penalitat a imposar a la UTE RENOS-ECISA en la suma de
203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del PCAP regulador del
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Tercer. Imposar a la UTE RENOS-ECISA la penalitat prevista en el PCAP, per incompliment de la condició
especial d'execució E) de l'annex II del PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda
de Moncofa, per import de 203.304,15 € que es farà efectiva mitjançant la seua exacció a través del
procediment  general  de  recaptació,  primer  en  període  voluntari  i  després  mitjançant  la  via  de
constrenyiment, sent exigible enfront de qualsevol dels participants en la Unió Temporal RENOS-ECISA.

Quart.  Ordenar al Departament de Recaptació que procedisca a recaptar, mitjançant el procediment
general de recaptació la suma de 203.304,15 € en concepte de penalitat imposada a la UTE  RENOS-
ECISA per  incompliment  de la condició  especial  d'execució  E)  de l'annex II  del  PCAP regulador del
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Cinqué.  Notificar la resolució que es dicte a la UTE  RENOS-ECISA i fer-los saber els recursos que hi
caben.

Sisé. Notificar la resolució que es dicte a ASEFA, SA, Seguros y Reaseguros i a Banc de Sabadell, SA com
a assegurador i avalador, respectivament de la UTE  RENOS-ECISA i fer-los saber els recursos que hi
caben.”

Vist tot això, DECRETE elevar al Ple amb el dictamen previ de la comissió informativa corresponent,
l'adopció dels acords següents:
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Primer.  Desestimar les al·legacions formulades per la UTE RENOS-ECISA contra l'acord plenari de 30-
04-2005  en  virtut  del  qual  es  va  acordar  iniciar  l'expedient  d'imposició  de  penalitat  per  import  de
203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del PCAP regulador del
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Segon. Aprovar definitivament l'import de la penalitat a imposar a la UTE RENOS-ECISA en la suma de
203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del PCAP regulador del
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Tercer. Imposar a la UTE RENOS-ECISA la penalitat prevista en el PCAP, per incompliment de la condició
especial d'execució E) de l'annex II del PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda
de Moncofa, per import de 203.304,15 € que es farà efectiva mitjançant la seua exacció a través del
procediment  general  de  recaptació,  primer  en  període  voluntari  i  després  mitjançant  la  via  de
constrenyiment, sent exigible enfront de qualsevol dels participants en la Unió Temporal RENOS-ECISA.

Quart.  Ordenar al Departament de Recaptació que procedisca a recaptar, mitjançant el procediment
general de recaptació la suma de 203.304,15 € en concepte de penalitat imposada a la UTE  RENOS-
ECISA per  incompliment  de la condició  especial  d'execució  E)  de l'annex II  del  PCAP regulador del
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Cinqué.  Notificar la resolució que es dicte a la UTE  RENOS-ECISA,i fer-los saber els recursos que hi
caben.

Sisé. Notificar la resolució que es dicte a ASEFA, SA, Seguros y Reaseguros i a Banc de Sabadell, SA com
a assegurador i avalador, respectivament de la UTE  RENOS-ECISA, i fer-los saber els recursos que hi
caben.»

Davant  de l'absència  d'intervencions la  Presidència sotmet a votació la  proposició  la qual  és
dictaminada favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sals Peixó,  del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borrás Peñarroja.”

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica el perquè de
la imposició de les penalitats.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, informa que l'anterior equip de govern presidit
per  ell  va fer  gestions per  a  intentar  que es  complira  el  contracte de mutu acord i  sense
penalitats.
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El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que el seu Grup va ser el que amb les
seues peticions va motivar l'inici de l'expedient i qüestiona les al·legacions formulades per la
UTE.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, demana que quan s'incomplisca un contracte
s'actue en temps i forma.

Obert un segon torn d'intervencions el Sr. Andrés Alós dóna la raó a la Sra. Juliá Juliá i critica
una  demora  d'un  any  i  tres  mesos  en  la  tramitació  de  l'expedient  sancionador.  Igualment
informa que la garantia de l'obra era de quinze anys.

El Sr. Picher Juliá assenyala que per aqueix motiu l'anterior equip de govern no tenia pressa a
tramitar l'expedient.

El Sr. Vilar Paradís diu que el seu Grup votarà a favor i que espera no haver de lamentar el
retard en la tramitació de l'expedient.

La Sra. Juliá Juliá anuncia el seu vot a favor i diu que la tramitació dels funcionaris i de les
persones que decideixen ha sigut molt lenta.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), per a dir que en cap cas s'ha
qüestionat el treball dels funcionaris.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova per
unanimitat.

1.3. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Compromís per a la creació i regulació
de la Junta de Portaveus

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

«1.3.  Proposició  del  Grup  Compromís  per  a  la  creació  i  regulació  de  la  Junta  de
Portaveus.

Vista la Proposició del Grup Compromís, de data 9 de setembre de 2015, que diu:

“Com bé indica la Llei, el Ple és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el
govern municipal, d'ací que aquest haja d'estar al servici dels ciutadans i no del Grup Polític que
ostente el govern local. Per a evitar el caràcter i continguts partidista dels Plens de la corporació
es garanteix amb la creació de la Junta de Portaveus, atés que en ella estaran representats tots
els grups polítics i, per tant, tots els ciutadans. Amb la creació del la Junta de Portaveus s'evita en
gran manera la parcialitat dels temes que es sotmeten a debat i és al mateix temps un òrgan on
treballar en pro del consens i del benestar general de la ciutadania.
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PER TOT L'ANTERIOR, EL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS  PER MONCOFA PROPOSA 
AL PLE DE L'AJUNTAMENT L'ACORD SEGÜENT:

1. Acordar la creació de la Comissió de Portaveus i realitzar tots els esforços possibles que
permeten el  seu funcionament segons la  legislació  vigent  i  les  disposicions  bàsiques
recollides en esta moció, i que passem a enumerar:

I. La Junta de Portaveus estarà constituïda pels regidors designats com a tals per tots els grups
polítics  municipals  representats  en  la  corporació,  i  presidida  per  l'alcalde,  corresponent  les
funcions de fe pública al secretari de la corporació.

II. La Junta de Portaveus es reunirà sempre que siga convocada per l'Alcaldia, o a petició de 
qualsevol grup municipal, amb quaranta-huit hores, almenys, d'antelació.

III. Tindrà caràcter merament deliberant, i seran les seues atribucions de caràcter no resolutori i
circumscrites al tractament de temes per mitjà de l'intercanvi d'informació i punts de vista, 
sense perjuí del consens o acord que puga produir-se en relació amb assumptes concrets, que 
s'adoptaran per vot ponderat, així com la confecció de l'Ordre del Dia dels plens ordinaris i 
extraordinaris, i l’elaboració de propostes conjuntes per a resoldre en el Ple.

IV. El portaveu exercita en nom de tots els membres del Grup, i sense perjuí del dret que a cada
un assistisca a títol individual, les atribucions i drets reconeguts als regidors. A aquest efecte, els
escrits de tot tipus que presente el portaveu del grup municipal s'entenen subscrits per tots els
membres, excepte en els supòsits excepcionats legalment o reglamentàriament.

V.  Serà  funció  primordial  de  la  Junta  de  Portaveus  difondre  entre  tots  els  regidors  les
informacions  que  l'Alcaldia  els  proporcione.  A  aquests  efectes,  qualsevol  informació
subministrada a la Junta, transcorregudes vint-i-quatre hores, es presumirà coneguda per tots
els regidors.

VI. Serà també la via per a totes les peticions dels grups municipals que es referisquen al seu
funcionament intern o a la seua participació com a conjunt polític en els debats corporatius.

VII. Podrà acordar per consens el règim de debats en sessions determinades, a fi de donar
fluïdesa i agilitat a les intervencions. De no obtindre's el consens, els debats seran conduïts per
la Presidència, sota la seua exclusiva i incondicionada direcció.”

La Comisió la dictamina favorablement per unanimitat.»

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la seua
proposta per la necessitat de desenvolupar l'escassa regulació legal de la Junta de Portaveus. 

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que la Junta de Portaveus ja existeix
legalment encara que no té un reglament intern que regule el seu funcionament, per  la qual
cosa assenyala que està a favor de la proposta del Grup Compromís.
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El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, exposa que està a favor de tot el que siga legal i
possible i anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment el seu vot a favor.

Una  vegada finalitzades  les  intervencions,  l'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup Popular),  sotmet  a
votació el dictamen, el qual s'aprova per unanimitat.

1.4. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Ciutadans sobre la convocatòria urgent
i extraordinària de la Junta de Portaveus

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

«1.4.1. Moció del Grup Ciutadans per a la convocatòria urgent i extraordinària de la
Junta de Portaveus

Vista la Moció del Grup Ciutadans, de data 15 de setembre de 2015, que diu:

«MOCIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA URGENT I EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS

ANTECEDENTS 
L'Ajuntament de Moncofa es troba immers en molts processos judicials, alguns d'ells de greus 
conseqüències per al futur de Moncofa.
El nostre deure com a Grup Municipal de Ciutadans, així com el de la resta de grups, és conéixer
i aportar solucions als problemes existents en el municipi, entenent sota aquest precepte la 
necessitat de tindre la informació necessària per a exercir el nostre treball com a membres de la
corporació.

SOL·LICITEM l'aprovació del següent acord
Que es convoque reunió de Junta de Portaveus en els pròxims 30 dies on es done compte de 
tots els processos judicials així com traslladar còpia del moment processal d'aquests als seus 
components, per a poder procedir amb coneixement de causa i en conseqüència, i a la vegada  
aportar possibles solucions o acords encaminats a reduir el nombre de processos.»

La Comissió la dictamina favorablement per unanimitat.” 

S'obri el torn d'intervencions i la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, justifica la seua
proposta en el fet d'intentar implicar-se tots els grups i ajudar a resoldre els processos judicials
oberts. 
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El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, diu que la proposta té sentit després d'haver-se
aprovat el punt anterior de l'ordre del dia de la sessió.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia igualment el seu vot a favor.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), a la vista de l'acord anterior pregunta a la Sra. Juliá Juliá
si el termini de trenta dies continua sent vàlid o hauria de ser el de quaranta-huit hores aprovat
en el punt anterior.

La Sra. Juliá Juliá li respon que el termini de trenta dies està bé.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.

1.5. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Ciutadans sobre regeneració política,
eficiència i transparència en l'ús dels recursos públics

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

«1.4.2.  Moció  del  Grup  Ciutadans  per  a  la  regeneració  política,  eficiència  i
transparència en l'ús dels recursos públics

Vista la Moció del Grup Ciutadans, de data 15 de setembre de 2015, que diu:

“REGENERACIÓ POLÍTICA, EFICIÈNCIA I TRANSPARÈNCIA EN L'ÚS DELS RECURSOS
PÚBLICS

Si hi ha una qüestió en què tots els ciutadans estan d'acord, és que la imatge d'irregularitats,
balafiament de la despesa pública, i falta de transparència i eficàcia de com es gestionen els
diners de tots els ciutadans, és a dir, la corrupció, és una de les seues primeres preocupacions
màximament,  quan hi  ha situacions de necessitats  econòmiques de moltes  famílies  que els
impedeix arribar a final de mes.

Un informe recent de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), estimava en
47.500  milions  d'euros,  el  sobrecost  per  irregularitats  i  ineficiència  en  les  contractacions
públiques a Espanya.

Si no es contracta de forma eficient en allò públic, els serveis i subministraments
patiran de la qualitat que s'ha d'oferir als ciutadans i açò és una situació molt greu.
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Eradicar la corrupció és l'objectiu que es persegueix i que aquells que hem sigut votats pels
ciutadans  per  a  gestionar  els  municipis,  NO  podem ser  per  acció  o omissió  part  d'aqueixa
corrupció.

Retre comptes de la nostra gestió davant de la ciutadania és una OBLIGACIÓ dels polítics i és
entre altres l'objecte d'aquesta MOCIÓ:

Plantegem que tots els càrrecs i gestors públics, han d'assumir els següents principis
i obligacions:

1. TRANSPARÈNCIA: Com un dret dels ciutadans i una obligació per als gestors
públics.

2. EFICIÈNCIA I QUALITAT: En les decisions de compra o contractació pública,
s'ha de primar el principi de qualitat-preu en la selecció dels productes- serveis.

3. OBJECTIVITAT I  CONTRAST EN EL  MERCAT: Han  de  ser  objectivats  els
criteris seguits per a la definició dels productes-servicis a contractar, així com els criteris
de ponderació a utilitzar en la selecció dels proveïdors.

4. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTACIONS I CONCURRÈNCIA DE
PROVEÏDORS: Tenen totesl les empreses sense distinció, però principalment les pimes i
autònoms, el dret a poder ser proveïdors públics.

5. PRINCIPIS  D'INCOMPATIBILITAT  en  les  actuacions  dels  CÀRRECS
PÚBLICS,  TÈCNICS I  FUNCIONARIS: Cap  càrrec  polític,  funcionari  o  tècnic,  pot
exercir activitats privades, relacionades amb les pròpies responsabilitats assignades i que
està exercint en la seua funció pública o relacionades amb aquestes.

1- TRANSPARÈNCIA.  Qualsevol ciutadà té dret a saber els criteris seguits en les decisions
públiques i a tota la informació referida a la gestió econòmica del municipi; és per a tots els
responsables  polítics,  tècnics  i  funcionaris  una obligació,  el  fet  posar-la  a  disposició  dels
ciutadans, de forma fàcil, comprensible i accessible.

La negativa o la simple inobservança d'aquesta obligació d'informació als ciutadans en forma i
termini ha de derivar en responsabilitat personal, a més de la seua inhabilitació per a càrrec o
funció pública, siga càrrec polític, tècnic o funcionari.

La publicació en el denominat “perfil de Contractant” que utilitzen fins ara les administracions
públiques com a publicitat de les seues contractacions i que a Espanya hi ha més de 20.000
registres, fa inviable per als proveïdors, poder  conéixer les publicacions que es realitzen,
d'ací que aquest sistema de publicitat és altament ineficaç. S'ha d'exigir que tot es publique
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en una sola plataforma (Plataforma de Contractació de l'Estat - PLACE) i/o a més en les
plataformes de cada CC.AA.

La imminent modificació de la Llei de Contractes que en el seu  esborrany ja estableix per
exemple, que els procediments negociats, han de ser TOTS amb publicitat i no és vàlida la
sol·licitud de tres ofertes (que solen ser 1 + 2 ) a proveïdors lliurement triats.

Els  requisits  d'informació  pública  estan  transcrits  de  les  directives  europees  i  normativa
espanyola, com la de la Llei 2/ 2015 de la Generalitat Valenciana que està ja en vigor des del
passat 9 abril 2015

PROPOSTA 1. 

CIUTADANS planteja:
En relació amb l'obligació de TRANSPARÈNCIA, per part de les entitats públiques i

en particular de l'Ajuntament de Moncofa, s'ha de publicar com a mínim en la
web el següent:

1. Informació econòmica, pressupostària i estadística

1a) Tots els contractes subscrits,  amb la indicació de la motivació de la compra,
l'objecte, l'import de la licitació i de la seua adjudicació, el procediment utilitzat per
a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la duració, el nombre de licitadors, els
criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives,
així  com  els  acords  i  informes  tècnics  del  procés  de  contractació. Aquesta
informació ha d'estar actualitzada i fer referència, almenys, als últims
cinc anys. També es publicaran les modificacions, els desistiments i les renúncies
i si  és el  cas les pròrrogues dels contractes, els procediments que han quedat
deserts, els supòsits de resolució de contracte o declaració de nul·litat, així com els
casos  de  possibles  revisions  de  preus  i  cessió  de  contractes.  La  publicació
relativa  als  contractes  menors  es  realitzarà,  almenys,  trimestralment.
(els de més de 3.000€ i menys de 18.000 € en subministraments i serveis o més
de 20.000€ i menys de 50.000 € en obres.)

També es donarà publicitat  a la subcontractació,  amb indicació de la identitat  dels
subcontractistes, l'import de cada subcontractació i el percentatge en volum que
cada una supose sobre el total del contracte.

1b) Dades estadístiques sobre el percentatge, en volum pressupostari,  de
contractes adjudicats a través de cada un dels procediments. 

1c) Els convenis subscrits i el seu text íntegre. 
1d) Els encàrrecs de gestió subscrits, i el seu text íntegre. 
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1e) Les subvencions i ajudes públiques concedides i rebudes amb indicació del
seu import, objectiu o finalitat i persones o entitats beneficiàries. 

1f)  Els  pressupostos,  amb  descripció  dels  programes  pressupostaris  i
informació  sobre  el  seu  estat  i  grau  d'execució,  així  com  sobre  el
compliment  dels  objectius  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,
actualitzada,  almenys,  trimestralment  i  es  desagregarà  per  seccions,  capítols  i
programes.

1g)  Les  retribucions  íntegres  anuals,  incloses  les  indemnitzacions
percebudes en ocasió del cessament o acomiadament.

1h) Els comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d'auditoria de
comptes i de fiscalització.

1i) La informació bàsica sobre el finançament.
1j)  El  deute  públic  de  l'Administració  amb indicació  de  la  seua  evolució,

endeutament per habitant i de l'endeutament relatiu.
1k)  El  termini  mitjà  de  pagament  a  beneficiaris  d'ajudes  i  subvencions,

convenis i proveïdors, així com els informes de morositat.
1l) L'inventari de béns i drets, que almenys inclourà els béns immobles de domini

públic i una relació de béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic,
en els termes en què es desenrotlle reglamentàriament. Així mateix s'informarà
sobre el nombre de vehicles oficials i d'ús per als serveis públics.

1m) Els gastos de caixa fixa desagregats per centres directius.
1n) El cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional,  amb

desglossament  dels  mitjans  de  comunicació  empleats,  l'import  destinat  a  cada
mitjà i el cost dels diferents conceptes, almenys una vegada a l'any.

1o) Informació actualitzada sobre enquestes i estudis d'opinió,incloent-hi els
models  utilitzats,  fitxes  tècniques  i  metodològiques,  resultats  complets  i
microdades.  A  més  s'indicarà  l'empresa  o  entitat  adjudicatària  i  el  cost
d'elaboració.

2. Informació de rellevància jurídica

2a)  Una relació  de  tota  la  normativa  vigent  en  el  seu  àmbit  d'aplicació,
incloent-hi  particularment  les  ordenances  fiscals  en  els  casos  de  les
administracions locals.

2b) Els projectes de reglaments; si fóra preceptiva la sol·licitud de dictàmens als
òrgans consultius, quan aquesta s'haja cursat.

2c) Les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració de normes.
2d)  Les  directrius,  instruccions,  acords,  circulars  i  respostes a  consultes

plantejades  en la  mesura  que suposen una interpretació  del  dret,  dels  drets
garantits en aquesta llei o que tinguen efectes jurídics.



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

2f) Les normes o altres instruments de planificació o programació  quan se
sotmeten a informació pública durant la seua tramitació.

3. I  nformació institucional, organitzativa i de planificació

3a) L'estructura organitzativa del personal i quadre tècnic del municipi, les
funcions  que  desenvolupa,  els  seus  òrgans  i  centres  de  treball,  seu,
direcció  i  els  distints  mitjans  de  contacte  d'aquells  i  la  identificació  dels  seus
responsables.

3b) La plantilla orgànica de places, la relació de llocs de treball o instrument
anàleg de planificació dels recursos humans i retribució econòmica anual.

3c)  La relació de llocs de treball o places reservades a personal eventual,
entitat, centre directiu o òrgan a què es troben adscrits i retribució íntegra anual.

3d)  L'oferta  anual  d'ocupació pública incloent-hi  les  convocatòries  i  estat  de
desplegament i execució.

3e)  Les convocatòries de selecció temporal dels empleats.
3f)  Les  resolucions  d'autorització  o  reconeixement  de  compatibilitat  que

afecten els empleats.
3g) La relació actualitzada dels procediments administratius,  amb indicació

dels que estan disponibles en format electrònic, així com les seus dels registres en
què poden presentar-se escrits i comunicacions.

3h) La cartera de serveis; així com les cartes de serveis, i els procediments
per  a  presentar  queixes  o  reclamacions i  els  informes  sobre  el  grau  de
compliment i qualitat dels serveis públics, així com la informació disponible que
permeta la seua valoració.

3i)  Informació  estadística  desagregada sobre  el  nombre  i  distribució  per
organitzacions i  òrgans o entitats dels representants sindicals i unitaris
dels empleats públics, amb detall del crèdit horari anual de què disposen.

3j)   Els plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen els objectius
concrets, les activitats, els mitjans necessaris per a executar-los, i el temps previst
per a la consecució.  El  grau de compliment en el  temps previst  i  els resultats
hauran de ser objecte d'avaluació i  publicació periòdica, amb els indicadors de
mesura i valoració

k)   Els informes d'avaluació de les polítiques públiques i de qualitat dels
serveis públics.

4. Informació relativa a alts càrrecs i assimilats
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a) La informació relativa a les funcions atribuïdes per raó del càrrec o funció,
així  com  la  trajectòria  professional,  incloent-hi  la  reproducció  gràfica  dels  títols
acadèmics i acreditacions del currículum.

b) Un registre dels obsequis rebuts per raó del càrrec, que detallarà la descripció,
la persona o entitat que els va realitzar, la data i la destinació Donat als mateixos. La
incorporació  al  patrimoni  públic  dels  obsequis  de  rellevància  institucional  o  d'un
important valor es desenrotllarà reglamentàriament.

c) La declaració de béns, activitats i drets patrimonials que s'actualitzarà en ocasió
de produir-se qualsevol variació de la informació inicial.

d) Els viatges i desplaçaments  fora de la comunitat autònoma, realitzats en
l'exercici  de la  seua funció,  amb indicació  de  l'objecte,  la  data  i  el  cost  total,
incloent-hi dietes i altres despeses de representació.

e) Les resolucions d'autorització de l'exercici  d'activitat  privada després del
cessament de les persones compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquest apartat.

Els partits polítics, els sindicats, les associacions empresarials, les fundacions, les
empreses públiques, etc.,  que obtinguen els recursos de l'administració pública,
també estan subjectes al compliment dels criteris de la contractació pública i de la
transparència.

2. EFICIÈNCIA i QUALITAT.“El preu més barat no és un principi únic de la Contractació”.
La contractació pública “no ha de ser neutral”. 

Les polítiques en la contractació pública han d'optimitzar l'ús dels recursos públics. 

“No és més eficient allò més barat”, sinó allò que millors resultats aporta al fi
que es pretén”.

La "integritat” en els principis de la contractació és sinònim d'eficiència.

La  qualitat-preu  dels  productes  i  serveis  a  contractar  ha  de  ser  element
substancial i prioritari en les decisions de contractació. Amb aquest fi no haurà de ser
una justificació, la pressa de temps per a prendre decisions, o la limitació de dades o de
coneixements tècnics de l'òrgan de contractació per a poder avaluar-la. 

Per a això caldrà ajustar-se als ràtios d'eficiència en les despeses que han de publicar
totes les entitats i poder comparar-los amb els preus existents en el mercat per a
aqueix mateix tipus de producte o servei.
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Quan s'evidencie que els ràtios d'eficiència en les despeses de contractació dels serveis,
donat el  limitat volum de contractació de municipis xicotets,  i  que això no els permeta
obtindre una qualitat- preu competitiu, en aquestes contractacions, aquestes  hauran de ser
suplides  per  fórmules  que  permeten  fer-ho,  mitjançant  l'agrupació  d'aquestes
contractacions  amb  altres  municipis  pròxims,  i  utilitzar  per  a  això  fórmules  de
cooperatives de serveis, consorcis, societats de serveis (AIE) o qualsevol altra fórmula que
permeta obtindre major eficiència en les dites contractacions.

Per  a  la  gestió  d'aquestes  contractacions  agrupades  i  segons  la  seua  quantia  global,
s'acudirà a licitacions públiques obertes i en cas de compres menors a sistemes compradors
d'ofertes, preferentment mitjançant sistemes electrònics, que garantisquen l'objectivitat en
la selecció i la concurrència de proveïdors.

PROPUESTA 2- 

CIUTADANS planteja:

   Com a mesura per a aconseguir major eficiència i estalvi en la contractació dels
principals serveis municipals en els xicotets municipis, que s'escometen aquestes
contractacions  mitjançant  la  quantificació  prèvia  de  les  necessitats  de  cada
entitat,  de manera que entre uns quants municipis pròxims i/o amb altres de
major dimensió, siga possible obtindre major eficiència, qualitat i  preu per als
ciutadans, i gestionar aquests serveis de forma AGRUPADA.

D'una altra banda en el Codi Europeu de Conducta establit en el 2002 pel Consell
d'Europa, ja es  va recomanar establir controls sobre l'EFICIÈNCIA.

El  control  extern  no  s'haurà  de  limitar  al  control  comptable  o  pressupostari,  sinó  que
inclouria un control d'eficàcia. A més, en aqueix control participarien també els defensors
del poble local o regional que més avant es mencionaran.

Quant als controls interns, aquests no s'han de limitar a la gestió econòmica i financera o a
l'aplicació del dret, sinó que ha d'incloure un control sobre la qualitat dels serveis i la
gestió administrativa. Els resultats d'aquests controls han de ser accessibles a
tots els ciutadans.

PROPUESTA 3

CIUTADANS planteja:
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La posada en marxa de sistemes de control  i  avaluació ciutadana,  sobre la
qualitat  dels  serveis  públics  i  sobre  la  qualitat  d'atenció  i  eficiència  dels
funcionaris públics en tots els municipis.

3. OBJECTIVITAT i    CONTRAST EN EL   MERCAT-  segons estableixen les mateixes directives
europees, aquest principi és bàsic. 

Les contractacions públiques s'han d'iniciar motivant prèviament, la necessitat
de la contractació i fixant les característiques tècniques del  producte  o servei a
contractar de forma objectiva, així com definint prèviament els criteris que es seguiran per a
la selecció dels proveïdors.

Si l'anterior ja naix condicionat o viciat, és irrellevant tot el procés seguit posteriorment per
a la seua adjudicació.

Sense tindre referències de les qualitats i preus que existeixen en el mercat i de les
opcions de proveïdors disponibles, com es poden definir tècnicament els productes-
servicis  a  contractar  i  els  criteris  de  selecció  dels  proveïdors,  sense  que  es
conculquen drets i les lleis en vigor ?

És  lícit  per  exemple,  que  les  compres  menors,  (les  de  valor  inferior  a  18.000€  en
subministraments i/o inferior a 50.000€ en obres i que suposen el 70% de les compres en els
municipis, estimades en més de 14.000 milions d'euros) puguen hui realitzar-se,  només a
partir dels criteris que considera oportú aplicar la persona que les decideix i sense
conéixer la ponderació que aplicarà si és el cas, per a la selecció dels proveïdors?

De  què  serveix  llavors  utilitzar  un  adequat  procediment  administratiu  en  la
contractació pública i la posterior publicació de les dades en pro de la transparència,
si els criteris seguits per a la contractació responen a la lliure DISCRECIONALITAT
del polític / tècnic / funcionari  que la realitza ?

Les  contractacions  efectuades  sota  aquests  criteris,  com  menys  estaran  ja
condicionades majoritàriament, quan no ja preassignades a determinats proveïdors,
tancant vicis ocults, que precisament en molts casos són l'origen d'una gran part de
la corrupció existent.

El principi d'objectivitat ha de ser acreditat, atenent les referències contrastades en el mercat,
prèvies a la definició de les característiques del producte-servei a contractar o els criteris de
selecció a utilitzar.
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El fonament jurídic 5é de la Sentència de 4 de juny de 2014 diu: “És necessari que la justificació
o  explicació  que  és  inherent  a  la  necessària  motivació,  incloga  aquests  dos  elements
inexcusables: 

(a) els singulars criteris  de valoració qualitativa que s'han seguit  per a emetre el  juí
tècnic; 

(b) les concretes raons per les quals l'aplicació d'aqueixos criteris valoratius condueixen,
en  l'exercici  realitzat  per  cada  aspirant,  a  la  concreta  puntuació  i  qualificació
aplicada.”

El contrast previ en el mercat permet que s'obtinguen referències  reals de preus, de les
característiques i dades tècniques i permet a més incorporar factors d'innovació o novetat que
es puguen  descubrir i  sobretot obri la via a la participació com a proveïdors de les pimes i
autònoms a la contractació pública. 

L'ús  de  ferramentes  electròniques  (COMPARADORS ELECRÒNICS D'OFERTES)  ajuden a
garantir que aquest procés es realitze de forma ràpida (escassos minuts) i amb registres de tot
el procés seguit, gràcies a poder conéixer la traçabilitat seguida en tot el procés de contractació.

En totes les contractacions, els criteris de ponderació/selecció de proveïdors ha de
ser obligat haver-los establit prèviament a la compra, així com els criteris que es van
a utilitzar per a la selecció dels proveïdors. 

Aquests criteris hauran de quedar registrats en el sistema utilitzat i a més s'hauran
de publicar en la web municipal, juntament amb la resta d'informació i dades de la
contractació, i fer-ho almenys trimestralment.

PROPOSTA 4

CIUTADANS planteja:
Que prèviament a realitzar qualsevol tipus de contractació, aquestes han de ser
motivades pel/pels serveis de Contractació responsables de l'entitat, sobretot per
a  les  compres/contractacions  superiors  a  3.000€  i  inferiors  a  18.000€  per  als
subministraments i serveis, i per als superiors a 20.000€ i inferiors a 50.000€ en
les obres; aquestes compres menors han d'utilitzar un sistema electrònic, com a
COMPARADOR dels PRODUCTES-SERVEIS i els PROVEÏDORS disponibles, previ a
fixar els criteris de baremació a utilitzar en la selecció, en la qual es primarà la
qualitat-preu i s'assegurarà en tot cas la concurrència dels proveïdors.
Tot el procés seguit ha de quedar  registrat en el sistema electrònic i  ha de ser
publicat en el  Portal de Transparència del municipi per a coneixement de tots els
ciutadans, almenys trimestralment.
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4.  CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTACIONS  I  DE  CONCURRÈNCIA  DE
PROVEÏDORS:

Quant als criteris d'adjudicació, les directives europees es basen en la jurisprudència del Tribunal
de Justícia europeu, que aclareix les possibilitats amb què compten els poders adjudicadors per
a atendre les necessitats dels ciutadans afectats, sense excloure l'àmbit mediambiental o social,
sempre que els dits criteris estiguen vinculats a l'objecte del contracte, no atorguen al poder
adjudicador una llibertat d'elecció il·limitada, estiguen expressament mencionats i s'atinguen als
principis fonamentals... continguts en el Tractat i, en particular, els principis de la lliure circulació
de mercaderies, la llibertat d'establiment, la lliure prestació de serveis, així com dels principis
que d'aquestes llibertats es deriven, com són el principi d'igualtat de tracte, el principi de no
discriminació, el principi de reconeixement mutu, el principi de proporcionalitat i el principi de
transparència.

PROPOSTA 5

CIUTADANS planteja:

En salvaguarda de la transparència i de l'honestedat dels càrrecs públics, cap
càrrec polític ha d'intervindre personalment en les decisions d'ADJUDICACIÓ
DE CONTRACTES.

No obstant això, els càrrecs públics, sí que poden i cal que intervinguen en la fixació dels
CRITERIS  i ELS OBJECTIUS de la CONTRACTACIÓ. Així per exemple poden plantejar que
siguen factors a ponderar i tindre en compte en els criteris per a les adjudicacions públiques,
qüestions com:

Factors  medioambientals  dels  productes,  d'innovació  (I+D+I),  de  responsabilitat
social empresarial de l'ofertant, de foment de la participació de Pimes–autònoms, de
potenciació i desenvolupament de l'economia local, …

Són exemples:

Desenrotllament de la producció mitjançant l'ús de sistemes d'eficiència energètica
acreditada.
Respecte perquè les condicions de treball en l'empresa siguen dignes i afavorisquen
la seguretat i salut laboral i el desenrotllament humà i professional dels treballadors
sense discriminació de sexe, raça o religió.
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Ús de matèries primeres, productes o processos que respecten el medi ambient i la
sostenibilitat dels recursos naturals.
No estar sotmesos en cap causa d'inhabilitació i/o incompatibilitat, cap dels socis de
l'empresa ofertant (amb participació sup. al 10% en la societat).
Manteniment de l'ètica empresarial  en la lluita contra la corrupció. Responsabilitat
social corporativa (Norma ISO 26000; Norma SA 8000; Norma SR10; Norma SGE21).
Supervisió de l'adequació de la cadena de subministrament (Norma ISO 28000).
Aportació en el producte o servei d'innovació en  I+D'I en pro d'un benefici social.
Altres que s'hi consideren.

Entre els criteris objectius de ponderació d'ofertes/selecció de proveïdors-productes a considerar
pels òrgans de contractació, podran utilitzar-se qualsevol criteri que siga possible quantificar o
identificar objectivament, per les dades o acreditacions facilitades per les empreses proveïdores i
que siga possible contrastar-ho, com per exemple:

• Preu de la unitat de venda.
• Garantia/qualitat del producte-servei(acreditat per normes ISO, UNEIX, …).
• Acreditacions,  assajos o proves de laboratoris  o entitats certificades,
que identifiquen valors complementaris/diferencials del producte-servei.
• Vida útil del producte o del servei a contractar, garantit.
• Terminis d'entrega.
• Forma de pagament.
• Comanda mínima exigida pel proveïdor.
• Condicions per a obtindre el transport gratuït.
• Disposar el proveïdor de servei postvenda
• Serveis addicionals al producte/servei  (manteniment, serv. Reposició, etc.,
inclosos en el preu).
• Entrega-repartiment  mercaderies  sol·licitades  en  les  dependències
municipals sol·licitades.

Les entitats públiques podran incorporar altres criteris de selecció-ponderació.
Els criteris de ponderació-selecció de proveïdors/productes, que s'hagen utilitzat pels òrgans de
contractació,  hauran  d'estar  inclosos  en  les  ofertes  o  millores  plantejades  i  han de  quedar
identificats si és el cas en el sistema electrònic utilitzat i seran publicats juntament amb les
dades de l'adjudicació de la contractació en la web municipal per a coneixement dels ciutadans.

Els criteris de ponderació o assignació de punts a l'hora de la valoració de les ofertes per
l'òrgan de Contractació, han de ser prèviament coneguts pels ofertants o s'han d'incloure en els
plecs  de  contractació  o  de  sistema  electrònic  utilitzat,  i  han  de  ser obligadament
proporcionats i intel·ligibles per tots els ofertants.
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A l'hora d'establir els criteris de PONDERACIÓ/SELECCIÓ de les ofertes,  el factor
QUALITAT-PREU dels productes-serveis a contractar ha de ser preferent, així com ha
de tindre's en compte també, el cicle de vida útil del producte o servei a contractar.

L'experiència de l'empresa ofertant NO pot ser un criteri de valoració.

En els plecs tècnics de les contractacions han de primar l'existència de LOTS de productes o
serveis per a afavorir principalment la participació de les pimes i els autònoms, amb
vista que aquestes puguen accedir a ser proveïdors públics. La no existència d'aquests
lots ha de justificar-se per l'òrgan de contractació.

No obstant això, la concurrència dels proveïdors a la contractació pública ha d'estar
garantida.

PROPOSTA 6
CIUTADANS planteja: 

Establir  pactes  d'integritat  firmats  per  tots  els  proveïdors  que  desitgen
participar en els procediments de contractació,  estipular les regles essencials i
les obligacions sobre transparència i tracte igual, la no acceptació, sol·licitud o
oferiment  d'un  avantatge  indegut,  la  denúncia  de  qualsevol  maniobra
fraudulenta i les sancions pel seu incompliment.

5.  PRINCIPIS  D'INCOMPATIBILITAT  en  les  actuacions  dels  CÀRRECS  PÚBLICS,
TÈCNICS I FUNCIONARIS:

L'article 145 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local estableix
que  el  “règim  d'incompatibilitats  dels  funcionaris  de  l'Administració  local  és  l'establit  amb
caràcter general per a la funció pública”.

Per la seua banda, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix en l'article 2 que aquest
Estatut s'aplica al personal funcionari i en allò que procedisca al personal laboral al servei de les
administracions de les entitats locals.

Per  una  altra  banda,  segons  reconeix  nombrosa  jurisprudència,  el  caràcter  contractual  dels
tècnics  ho  és  amb  independència  de  la  qualificació  que  les  parts  puguen  atorgar-li,  i  ve
determinat pel contingut de la prestació que realitza el dit tècnic, perquè el contrari conduiria a
l'absurd  de  reconéixer  legitimació  al  tècnic  per  a  emetre  els  informes  que  s'incorporen  al
procediment  administratiu,  per  a  després  negar-li-la  i  deixar-lo  al  marge  del  règim  legal
d'incompatibilitats.
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Així en aquest Estatut s'estableix com a deures dels empleats públics.

Codi de conducta, article 52. Deures dels empleats públics. 

“Els empleats públics hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguen assignades i vetlar
pels  interessos  generals,  amb  subjecció  i  observança  de  la  Constitució  i  de  la  resta  de
l'ordenament jurídic, i hauran d'actuar d'acord amb els principis següents: objectivitat, integritat,
neutralitat,  responsabilitat,  imparcialitat,  confidencialitat,  dedicació  al  servei  públic,
transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn
cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i hòmens, que inspiren el Codi de
Conducta dels  empleats  públics  configurat  pels  principis  ètics  i  de conducta regulats  en els
articles següents. Els principis i regles establits en aquest capítol informaran la interpretació i
aplicació del règim disciplinari dels empleats públics.” 

IEn l'article 53, referit als principis ètics, en l'ap. 5 i següents diu: 

“5. S'abstindran en aquells assumptes en què tinguen un interés personal, així com de tota
activitat privada o interés que puga suposar un risc de plantejar conflictes d'interessos amb el
seu lloc públic.

6. No contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions
patrimonials  o  negocis  jurídics  amb  persones  o  entitats  quan  puga  suposar  un  conflicte
d'interessos amb les obligacions del seu lloc públic.

7. No acceptaran cap tracte de favor o situació que implique privilegi o avantatge injustificat, per
part de persones físiques o entitats privades.

8. Actuaran d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i vigilaran la consecució
de l'interés general i el compliment dels objectius de l'organització.”

També el Consell d'Europa va adoptar en 2002 la decisió d'aprovar un Codi Europeu
de Conducta per a la Integritat Política dels Representants locals i regionals Electes, a
més d'elaborar un paquet d'iniciatives model en el  camp de l'ètica pública en el  nivell  local
(INAP, 2003).

En aquest Codi ètic destaca allò que s'ha contingut en l'art. 4, que estableix: 

“Respecte al mèrit en els nomenaments i respecte a les funcions del personal del
govern local.”

També en aquest Codi ètic  europeu s'estableix  la recomanació  que s'elaboren localment
estadístiques sobre corrupció; també es recomana el  control de les incompatibilitats
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locals a nivell central  (autonòmic); s'estableix la suspensió de funcions com a sanció
per incompliment de les obligacions definides normativament; es promou la creació de
figura del defensor del poble a nivell local; i es responsabilitza als electes pels actes i
omissions en l'exercici de les seues funcions; s'estableix un procediment especial per
a substanciar tals reclamacions.

El sistema d'incompatibilitats que ve a limitar i a restringir l'àmbit professional i laboral de
les persones enquadrades en la funció pública, respon a un criteri dirigit precisament a
salvaguardar els interessos públics,  perquè mitjançant el règim d'incompatibilitats establit
per a determinades funcions o  llocs en el  sector públic  en relació a determinades activitats
privades, es té com a finalitat eliminar situacions que puguen comprometre la imparcialitat o
independència  del  funcionari,  que  impedisca  o  menyscabe  l'estricte  compliment  dels  seus
deures, o perjudique en última instància, els interessos generals.

Hem  de  mantindre  un  esforç  permanent  a  promoure  la  moralització  de  la  vida
pública i a guanyar la confiança dels ciutadans en els polítics i en els funcionaris que
estem al seu servei.

S'ha de reforçar l'autonomia i independència en les funcions i responsabilitats que
tenen  assignades  els  tècnics  i  responsables  jurídics  i  econòmics  de  les  entitats
públiques.

En concret,  respecte als tècnics municipals,  siga quina siga la modalitat de la seua
contractació,  han  de  ser-ho  mitjançant  concurs  públic,  obert  i  seleccionats  per
MÈRIT I CAPACITAT.

La pràctica habitual en relació amb l'elecció d'aquests llocs de responsabilitat posa de manifest
en els últims anys, un increment de situacions irregulars derivades de l'incompliment del règim
d'incompatibilitats professionals i deure d'abstenció dels arquitectes que presten els seus serveis
a les administracions públiques, en especial  a ajuntaments, bé siga en qualitat funcionarial,
laboral o “honorífica”.

El  nostre objectiu immediat  és acabar aquestes situacions,  reprotxables tant des de l'òptica
política com deontològica col·legial, com des de la legal administrativa i inclús penal.

PROPOSTA 7
CIUTADANS planteja:

Establir mesures en tots els municipis per a:
• Assegurar  la  independència  de  l'òrgan/responsable  de

Contractació
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• Assegurar  l'AUTONOMIA  dels  secretaris-interventors  com  a
habilitats nacionals.

• Els informes dels tècnics i responsables  jurídics i econòmics del
municipi han de ser VINCULANTS per als responsables polítics.

• Assegurar  la  independència  de  l'òrgan/responsable  de
Contractació

• Assegurar  l'AUTONOMIA  dels  secretaris-interventors  com  a
habilitats nacionals.

• Que els informes dels tècnics i responsables jurídics i econòmics
del  municipi  han  de  ser  VINCULANTS  per  als  responsables
polítics.

PROPOSTA  8

CIUTADANS planteja finalment, que s'apliquen les mesures exposades anteriorment en
tots els municipis i a més s'establisca i adopte en aquesta matèria d'INCOMPATIBILITATS
l'acord següent:

“Els  càrrecs  polítics  alliberats  totalment  o  parcialment,  els  funcionaris  i  els
tècnics  contractats  per  una  entitat  pública,  al  marge  del  seu  règim  de
contractació,  NO  PODRAN  exercir  activitats  privades  durant  el  temps  de
vigència  del  seu  contracte,  relacionades  amb  les  pròpies  responsabilitats
assignades en la  seua funció  pública o  relacionades amb aquestes,  dins  de
l'àmbit geogràfic de la seua competència, i ho podran fer directament o través
de societats en què participe o contractades a través de tercers, siguen entitats
públiques o privades.

Atés  que  aquesta  MOCIÓ  incorpora  propostes  distintes,  SOL·LICITEM  que  es  puga  votar
l'aprovació independent de cada una d'elles.”

La Comissió la dictamina favorablement per unanimitat.» 

Obert el torn d'intervencions la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, justifica la seua
proposta en la necessitat de complir amb la normativa estatal i autonòmica en la matèria.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, anuncia el vot favorable del seu Grup i diu que ja
s'està treballant en la implantació del Portal de transparència municipal i que moltes coses de
les propostes ja s'estan duent a terme en compliment de la llei.
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El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, demana explicació a la Sra. Juliá Juliá sobre
com es desenvoluparan els punts 3 i 8 de la proposta.

La  Sra.  Juliá  Juliá  li  respon  que  la  participació  es  duria  a  terme  mitjançant  la  realització
d'enquestes i per al tema de la incompatibilitat demana que siguen els càrrecs polítics els que
tinguen ètica i responsabilitat.

En aquest punt el secretari sol·licita fer ús de la paraula per a plantejar els seus dubtes sobre la
legalitat  d'alguns  punts  de  la  proposta  com  que  els  informes  siguen  vinculants,  que  els
municipis s'agrupen per a contractar sense estar dins d'una mancomunitat o d'una central de
contractació  com la  de  la  Diputació  provincial  o  com fomentar  la  participació  de  PIMES i
autònoms en la contractació; i sobre la possibilitat material d'altres com l'ús de comparadors
electrònics d'ofertes.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Picher Juliá diu que moltes de les coses que planteja
la proposta ja existeixen i es fan i anuncia el vot a favor de la totalitat de la proposta tenint en
compte les excepcions realitzades pel secretari.

El  Sr.  Vilar  Paradís  sol·licita  que consten en l'acta les  excepcions  realitzades  pel  secretari  i
demana que els punts de la proposta es voten per separat perquè en el punt 7 s'abstindran.

La Sra. Juliá Juliá diu que no té problema a canviar la paraula “vinculant”. El que diu que vol és
que es faça cas als informes.

Una  vegada  finalitzades  les  intervencions  l'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  sotmet  a
votació el dictamen salvant aquells punts que no siguen possibles legalment o materialment, el
qual s'aprova per unanimitat.

1.6.  Dictamen relatiu a  la  proposició  del  Grup Ciutadans sobre la  continuïtat  del
Projecte Balnearis.

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

«1.4.3. Moció del Grup Ciutadans referent a la continuïtat del projecte balnearis de
Moncofa.

Vista la Moció del Grup Ciutadans, de data 15 de setembre de 2015, que diu:

“MOCIÓ  DEL  GRUP  CIUTADANS  MONCOFA  REFERENT  A  LA  CONTINUÏTAT  DEL  PROJECTE
BALNEARIS DE MONCOFA
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ANTECEDENTS 
Vist l'escrit del promotor Teófilo Díez Caballero de Moncofa sobre el futur estratègic del seu 
projecte i atés que el nostre grup considera que efectivament es tracta d'una ATE (Actuació 
Territorial Estratègica), atés el nostre compromís d'atendre totes les iniciatives dels ciutadans i 
ciutadanes del nostre municipi,

CONSIDEREM convenient promoure la sol·licitud de reunions encaminades a aconseguir la 
materialització del projecte, sol·licitem l'aprovació de la següent 

MOCIÓ
El Ple de l'Ajuntament de Moncofa sol·licita a Presidència i a Vicepresidència de la Generalitat  
Valenciana que done audiència al promotor Teófilo Díez Caballero per a impulsar el seu projecte 
“Valencia Resort Integrado”(VRI) i  perquè ell mateix oferisca les explicacions necessàries per a 
poder arribar a ser una realitat de futur, que impulse el turisme, així com la creació de llocs de 
treball."

La Comissió la dictamina favorablement per unanimitat.» 

S'obri el torn d'intervencions i la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, justifica la seua
proposta en la necessitat d'atendre a tots els veïns.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, indica que el Sr. Díez Caballero ha remés el seu
escrit a tots els grups municipals, que el Partit Popular sempre ha sigut sensible amb aquest
tema i planteja que la proposta s'eleve a declaració institucional de l'Ajuntament.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que el PSOE també ha recolzat el
tema durant els seus últims quatre anys de govern municipal i que les traves sempre han vingut
de la Generalitat governada pel PP. Acaba dient que la petició l'ha de fer l'alcalde i anuncia el
seu vot a favor.

El portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, diu que sempre han recolzat  el
projecte i així figura en el seu programa electoral. Com a mostra d'això assenyala que el passat
agost van acompanyar el Sr. Díez Caballero a València per a parlar amb el cap de gabinet de la
vicepresidenta del Consell de la Generalitat. Acaba mostrant la seua conformitat a la tramitació
de la proposta com a declaració institucional.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que l'Ajuntament sí que va posar
traves al projecte durant el període anterior al mandat del Sr. Picher Juliá.

El Sr. Picher Juliá respon que durant el seu mandat va recolzar el projecte i diu que va ser el PP
qui el va negar sempre.
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El Sr. Borrás Peñarroja diu que no entrarà en aquesta disputa i anuncia el seu vot a favor.

La Sra. Juliá Juliá diu que la seua proposta no vol crear partidismes sinó recolzar la iniciativa
d'un veí.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), donant la raó a tots i dient que és
un projecte bo per a tots per la qual cosa proposa un acord conjunt.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.

1.7.  Dictamen  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 41/2015

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

«1.2.  Proposició  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 41/2015

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 2 de setembre de 2015, que diu:

“Proposta d’Alcaldia d’aprovació inicial de modificació pressupostària, consistent en
suplement de crèdit finançat amb baixes, per a l’abonament d’interessos de demora
continguts en l’acte resolutori, de data 31 de març de 2015, del Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Castelló

Vista  la  Sentència  280/2014,  dictada  al  si  del  procediment  ordinari  221/2013,  pel  Jutjat
Contenciós  Administratiu  número 2 de Castelló,  la  qual  es  pronuncia  respecte dels  extrems
següents:

·  El cost de l’obra "Ronda de Moncofa" no és repercutible als propietaris.

·  L’obligació exigible a l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord, en relació amb l’obra 
"Ronda de Moncofa", a l’haver sigut aprovada amb l’aprovació del programa d’actuació 
és la d’executar la ronda.

·  La fixació d’un valor d’execució és una estimació o pressupost de cost que no desvirtua 
gens l’obligació de l’agent urbanitzador.

Vist que la citada Sentència, basada en la falta de justificació de l’import de la ronda de Moncofa
imputable al sector Belcaire Nord en quantia superior a l’estimada en la plica de l’urbanitzador, 
procedeix a l’anul·lació de l’acte administratiu sobre requeriment d’ingrés produït mitjançant 
Decret 1823/2012.
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Vist l’acte resolutori, dictat en data 31 de març de 2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 2 de Castelló, en virtut del qual es despatxa execució provisional de la Sentència 
280/2014 on es requereix a l’Ajuntament de Moncofa que reintegre a l’agent urbanitzador del 
sector Belcaire Nord la quantitat de 893.945,86 € més els interessos fixats en 51.861,10 €.

A la vista de la Providència d’Alcaldia de data 2 de setembre de 2015, d’acord amb els informes
favorables d’Intervenció 265/2015 i 266/2015.

Per això, d’acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de
crèdit finançat amb baixes: 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-934-35200 Interessos de demora
51.861,10 €

TOTAL
51.861,10 €

B) REDUCCIÓ EN DESPESES 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-31000 Interessos deutes LP
51.861,10 €

TOTAL 51.861,10 €

Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ en el BOP,
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple.

Tercer. Si transcorre el termini i no s’han presentat reclamacions, es consideraran definitivament
aprovades les modificacions pressupostàries; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a
resoldre-les.

L’aprovació definitiva de la modificació serà publicada en el BOP i se’n remetrà una còpia a
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.”

Davant  de  l'absència  d'intervencions  el  president  sotmet  a  votació  la  Proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:
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• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borràs Peñarroja.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de l'expedient és complir una sentència a causa d'un defecte formal causat per la mala gestió
de l'anterior equip de govern municipal.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que el Sr. Andrés Alós està seguint una línia
d'espantar a la gent i que només es paguen els interessos per haver tingut uns diners de què
l'Ajuntament va poder haver-hi disposat en terminis fixos. Acaba lloant el treball dels funcionaris
davant de processos judicials complicats i nega que hi haja hagut mala gestió com diu que
demostra el fet que l'Ajuntament hui estiga complint la normativa d'estabilitat pressupostària i
contra la morositat.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, qüestiona la resolució judicial dient que  no
hi ha hagut la falta de motivació de l'actuació del municipi per la qual ha sigut condemnat i diu
que ni l'entén ni la comparteix. Acaba preguntant-se per la correcció de la defensa municipal en
el procés.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, reitera la petició que ha fet en el punt 1.4 de
l'ordre del dia de la sessió.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que les preguntes que es fa el Sr.
Vilar Paradís se les fan tots i que cal arribar fins al final.

El Sr. Picher Juliá assenyala que l'Ajuntament pagarà els diners però després ho tornarà a cobrar
i sol·licita que parle l'interventor municipal per a aclarir-ho.

El Sr. Vilar Paradís diu que el tema de la compensació està clar però que continua dubtant de la
defensa de l'Ajuntament.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), diu que es tracta d'un defecte de forma i que l'advocat
de l'Ajuntament, en qui té plena confiança a pesar de  conéixer-lo des de fa poc de temps,
considera  que  la  notificació  del  pagament  del  deute  és  correcte  però  és  un  jutge  qui  ho
decideix. Sobre la sentència diu que l'execució ha de fer-se però que s'intentarà compensar el
pagament amb el cobrament i recuperar els interessos.

El Sr. Picher Juliá torna a sol·licitar l'aclariment de l'interventor municipal.
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Amb l'autorització de l'alcalde, l'interventor informa que el jutge ha condemnat al pagament del
principal  més  els  interessos  per  estimar  que  no  es  va  comunicar  el  deute  correctament.
Igualment  informa que l'Ajuntament ha tornat a aprovar el cobrament del principal el termini
del qual va acabar dilluns passat i que si no hi ha resposta es compensarà el principal més el
5% en concepte de recàrrec.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.

1.8.  Dictamen  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 43/2015

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

«Proposta d’Alcaldia d’aprovació inicial de modificació pressupostària, consistent en
suplement  de  crèdit  finançat  amb Romanent  Líquid  de  Tresoreria  per  a  Despeses
Generals (RLTDG), per a la cancel·lació d’endeutament

Vist l’Informe 86/2015, de data 24 de març de 2015, emés per l’interventor municipal en relació
amb la liquidació del pressupost 2014, en el qual s’assenyala:

"(...) Una vegada examinades les magnituds que a pesar de no formar part del romanent de
tresoreria hi incideixen, i com a conclusió a l’anàlisi del Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals  hem de referir-nos  a  la  seua destinació,  a  través de les  consideracions jurídiques
següents:

1. L’article 32 de LOEPSF assenyala que la destinació del superàvit pressupostari és reduir
l’endeutament  net,  i  encara  que  no  s’ha  de  confondre  el  RTGG  amb  el  superàvit
pressupostari  en  termes  SEC,  resulta  obvi  que  en  cas  d’obtindre  el  citat  superàvit
pressupostari el RTGG actuarà com a font de finançament d’ell i possibilitarà la reducció
de l’endeutament net. 

2. En la liquidació  del  pressupost  2014,  com queda acreditat  en  l’informe d’Intervenció
87/2015, s’obté superàvit pressupostari en termes de comptabilitat nacional per import
de 993.883,72 €. 

3. En  la  liquidació  del  pressupost  de  2014  s’obté  un  RLTGG  positiu  per  import  de
5.014.351,24 €. 

4. D’acord amb les dades posades de manifest en els apartats 3 i 4, i a la vista de l’article
32  de  la  LOEPSF,  existeix  obligació  de  cancel·lar  deute  pel  menor  dels  imports  del
superàvit/RTGG;  és  a  dir  per  import  de  993.883,72  €.  No  obstant  això,  aquesta
Intervenció considera que aquesta última afirmació ha de ser matisada d’acord amb els
extrems següents: 



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

·      En  el  càlcul  de  l’estabilitat  pressupostària  es  realitza  un  ajust  que  incideix
positivament en ella per import de 513.023,59 €. Aquest ajust, amb origen en les
devolucions d’ingressos abonades en l’exercici en curs però sorgides en exercicis
anteriors, que guarda tota lògica econòmica per analogia amb el funcionament
del compte 413, no es contempla expressament en el manual de càlcul del dèficit
públic de la IGAE.

Sense  aquest  ajust  l’estabilitat  pressupostària/superàvit  pressupostari  quedaria
xifrat en 480.860,13 €.

·      Igualment s’ha de tindre en compte, tal com s’ha comentat anteriorment, l’escàs
grau de liquidesa del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RLTDG),
ja que el  major pes percentual  en el  signe positiu d’ell  està donat pels drets
pendents de cobraments, respecte dels quals aquesta Intervenció ha manifestat
que una part molt important d’aquests es troben en l’horitzó temporal, o molt
pròxim a ell, que en determina la prescripció.

En definitiva, i a la vista del que s’ha exposat, aquesta Intervenció considera que l’obligació de
cancel·lació de deute ha de nàixer per l’import de la liquiditat real del RTGG, que no és altra que
la que està donada per l’import dels fons líquids a 31-12-2014, i  s’ha de recordar que, als
efectes ací exposats, el seu import ascendeix a 531.380,88 €, que s’obtenen a partir dels fons
líquids reals, que no comptables, minorats en l’import del préstec (2.812.000 €) que a 31-12-
2014 s’hi trobava inclòs (...)".

A la vista de la providència d’Alcaldia de data 4 de setembre de 2015, d’acord amb els informes
favorables d’Intervenció 270/2015 i 271/2015.

Per això, d’acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de
crèdit finançat amb RLTGG: 

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
presupostària

Denominació Import

TRE-011-91304 Amortització  endeutament  per  capacitat  de
finançament en liquidació 531.380,88 €

TOTAL
531.380,88 €

B) AUGMENT EN INGRESSOS 

Aplicació
presupostària

Denominació Import
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8700003 Romanent  Líquid  de  Tresoreria  per  a
Despeses Generals 531.380,88 €

TOTAL 531.380,88 €

Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ en el BOP,
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple.

Tercer. Si transcorre el termini i no s’han presentat reclamacions, es consideraran definitivament
aprovades les modificacions pressupostàries; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a
resoldre-les.

L’aprovació definitiva de la modificació  serà publicada en el BOP i se’n remetrà una còpia a
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.” 

Davant  de  l'absència  d'intervencions,  el  president  sotmet  a  votació  la  Proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borràs Peñarroja.»

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de l'expedient és la cancel·lació de deute financer.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que aquest expedient és una mostra de la
bona gestió de l'equip de govern anterior i anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que la depuradora no l'havia de pagar el
poble de Moncofa amb els seus impostos. Dit açò assenyala que és bo amortitzar préstecs.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, exposa el seu vot a favor de l'estalvi.

S'obri  un segon torn d'intervencions i  el  Sr.  Andrés Alós  diu que l'aprovació  de l'expedient
suposarà l'estalvi d'uns 35.000 euros i que aquest no es deu a la gestió de l'anterior equip de
govern sinó a la comanda de la gestió recaptadora a la Diputació Provincial.

El Sr. Picher Juliá replica que la comanda de la gestió la va aprovar l'anterior equip de govern
presidit per ell i demana que no s'espante la gent perquè la situació econòmica de l'Ajuntament
no és tan roïna.
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El Sr. Vilar Paradís anuncia el vot a favor del seu Grup.

La Sra. Juliá Juliá demana que si el treball de la recaptació municipal no es va fer bé anys arrere
que es busquen responsabilitats.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que la responsabilitat última
és política i assenyala el govern del PSOE durant els últims setze anys. Sobre açò últim diu que
poden haver prescrit milions d'euros, que el deute en 2011 era de 700.000 euros i de 6.000.000
en proveïdors i es va eixir avant gràcies al govern de Rajoy, i que el deute ara és de 9.000.000
d'euros a causa de la mala gestió de l'anterior  equip de govern. Finalitza dient que el PSOE
sempre va votar en contra de la cessió de la gestió recaptadora a la Diputació Provincial.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.

1.9.  Dictamen  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 44/2015

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

«1.4.  Proposició  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 44/2015

Vista la Proposició de l'Alcaldia, de data 7 de setembre de 2015, que diu:

“Proposta d’Alcaldia d’aprovació inicial de modificació pressupostària, consistent en
suplement  de  crèdit  finançat  amb  baixes  i  anul·lacions  de  crèdits,  per  a  la
recuperació parcial de la paga extra suprimida en 2012

Vist  que  el  pressupost  municipal  es  troba  prorrogat  de  l’exercici  2014  a  2015,  sense  que
contemple  el  crèdit  necessari  per a  la  recuperació total  o  parcial  de la  paga extraordinària
suprimida/suspesa en 2012 als empleats públics.

Vist que mitjançant la LPGE 2015 (disposició addicional dotzena) es va reposar part (44 dies) de
la paga extraordinària suprimida en 2012, la qual es va abonar per l’Ajuntament amb càrrec del
crèdit ordinari previst per a les dos pagues extraordinàries a meritar en 2015 i no amb càrrec de
crèdit específic per a tal finalitat.

Vist que l’executiu central ha aprovat aquest divendres la sol·licitud d’un crèdit extraordinari per
a  tornar  la  segona  quarta  part  de  l’extra  suspesa  en  2012,  concretament  el 26,23%,
als empleats públics.
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Ja que està previst que la citada mesura (recuperació del 26/23% de la paga extra) s’aprove la
pròxima setmana per decret llei.

A la vista de la providència d’Alcaldia de data 7 de setembre de 2015, d’acord amb els informes
favorables d’Intervenció 276/2015 i 277/2015.

Per això d’acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de
crèdit finançat amb RLTGG: 

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

BIB-3321-12009 Pagues extra 378,66+413,09
BSO-231-12009 Pagues extra 1.285,83+1.402,72
CUL-330-12009 Pagues extra

normalitzadora lingüística
408,11+445,21

ESP-340-12009 Pagues extra 419,21+ 457,32
INT-931-12009 Pagues extra intervenció 2.397,87+2.615,86
JOV-337-12009 Pagues extra 364,36+397,49
MAB-170-12009 Pagues extra 384,59+419,55
REC-932-12009 Pagues extra 1.265+1.380
SEG-130-12009 Pagues extra 11.071,14+11.763,08
SVG-920-12009 Pagues extra 7.899,10+8.798,71
TUR-432-12009 Pagues extra 359,47+392,15
URB-150-12009 Pagues extra 3.442,99+3.755,99

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

8700003 Romanent  Líquid  de
Tresoreria  per  a  despeses
generals

61.917,50

Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ en el BOP,
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple.
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Tercer. Si transcorre el termini i no s’han presentat reclamacions, es consideraran definitivament
aprovades les modificacions pressupostàries; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a
resoldre-les.

L’aprovació definitiva de la modificació  serà publicada en el BOP i se’n remetrà una còpia a
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.”

Davant  de  l'absència  d'intervencions  el  president  sotmet  a  votació  la  Proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borràs Peñarroja.»

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de l'expedient és el pagament del 25% de la paga extra de 2012 als funcionaris i el de la paga
de desembre de 2015.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor perquè diu que són
gastos obligatoris o imposats pel govern Rajoy.

El portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, critica les mesures contra els
funcionaris del Govern central i l'acusa d'electoralista.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, exposa el seu vot a favor perquè es tracta de
complir la llei i diu que no s'hauria de parlar dels governs de Zapatero o de Rajoy sinó del poble
de Moncofa.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Picher Juliá diu que no vol “tirar els trastos” a ningú
però assenyala que la Comunitat  Valenciana ha sigut la pitjor  governada i  celebra que ara
vinguen subvencions de la Diputació provincial i espera que de la Generalitat. Acaba dient que
el mal govern no ha sigut només del PSOE sinó també del PP.

El Sr.  Borrás Peñarroja critica la  retallada del  Govern central  a les ajudes a la desocupació
agrària i assenyala que per això han presentat una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat
per a 2016.

La Sra.  Juliá  Juliá  diu  que tots  han fet  coses  bones  i  roïnes  i  que ara s'estan pagant  les
conseqüències. Acaba demanant que no s'estiga culpant sinó buscant solucions.
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Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el dictamen que s'aprova
per unanimitat.

1.10.  Dictamen  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 45/2015

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

“1.5.  Proposició  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 45/2015

Vista la Proposició de l'Alcaldia, de data 7 de setembre de 2015, que diu:

Proposta d’Alcaldia d’aprovació inicial de modificació pressupostària, consistent en
suplement de crèdit finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses
Generals (RLTGG), per a despesa relativa a la depuració d’aigües residuals

Vist  que  el  pressupost  municipal  es  troba  prorrogat  de  l’exercici  2014  a  2015,  sense  que
contemple  el  crèdit  necessari  per  a  fer  front  a  les  despeses  derivades  de  la  retirada  amb
camions cisterna de les aigües residuals de l’EDAR ubicada en Camí Cabres.

Vist, igualment, que el citat pressupost no contempla el crèdit necessari per a fer front a les
despeses derivades del manteniment de les estacions de bombeig d’aigües residuals de Moncofa
fins a la posada en marxa de la nova EDAR.

A la vista de la providència d’Alcaldia de data 7 de setembre de 2015, d’acord amb els informes
favorables d’Intervenció 278/2015 i 279/2015.

Per  això d’acord als  dits  antecedents,  aquesta Alcaldia  proposa al  Ple  de la corporació que
adopte l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de
crèdit finançat amb RLTGG: 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

BCO-160-22700 Neteja  clavegueram,  tractament  aigües
residuals 83.034,46 €

BCO-160-22706 Estudis i treballs tècnics, benestar comunitari
22.965,04 €
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TOTAL 106.000 €

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

8700003 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals 106.000 €

TOTAL 106.000 €

Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ en el BOP,
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple.

Tercer. Si transcorre el termini i no s’han presentat reclamacions, es consideraran definitivament
aprovades les modificacions pressupostàries; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a
resoldre-les.

L’aprovació definitiva de la modificació  serà publicada en el BOP i se’n remetrà una còpia a
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.”

Davant  de  l'absència  d'intervencions  el  president  sotmet  a  votació  la  Proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borrás Peñarroja.»

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de l'expedient és el pagament de camions cisterna de transport d'aigües residuals i el pagament
de gastos de bombament d'aigües residuals a la nova depuradora.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor perquè es tracta de
mesures posades en marxa per l'equip de govern anterior.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que està a favor de la part de
l'expedient corresponent al bombament però no amb la dels camions cisterna ja que diu que el
pagament ha de  fer-ho la concessionària FACSA dins del manteniment de la depuradora, que
falta un informe de FACSA justificatiu de la necessitat dels camions cisterna i que no es tracta
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d'una culpa de l'Ajuntament sinó d'una incapacitat  de gestió  de la depuradora per  part  de
FACSA.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que pensa que cal pagar les despeses però
que vol revisar el contracte actual amb FACSA.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Picher Juliá diu que l'Ajuntament li va demanar que
gastara fins a l'últim cèntim per a acabar el  problema dels abocaments i  que sí  que hi  ha
contracte per a portar els camions cistenra.

El  Sr.  Vilar  Paradís  diu  que  pareix  que  FACSA  s'haja  omplit  les  butxaques  i  demana  que
l'expedient quede sobre la taula per a millor estudi.

La Sra. Juliá Juliá assenyala que una cosa és el que se sent i una altra els contractes que es
firmen. Respecte d'això diu estar d'acord en què sempre ens  dobleguem a FACSA i demana
revisar els contractes i reclamar responsabilitats si és el cas.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que la responsabilitat última
dels abocaments sempre és de l'Ajuntament, que el  contracte dels camions cisterna té una
justificació, i està a disposició, i que es va fer a proposta de Compromís.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per majoria absoluta segons el resultat següent:

• 11 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); Jaime Picher Juliá,
Victòria Rius Arnau, Mª  Estela Horta Juliá i José Manuel Franch Peruga i a Rafael José
Silvestre Isach (Grup Socialista); i Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

• 2 vots en contra que corresponen a: Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja
(Grup Compromís).

1.11.  Dictamen  relatiu  a  l'aprovació  inicial  del  expedient  de  modificació
pressupostària 46/2015

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

«1.6.  Proposició  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 46/2015

Vista la Proposició de l'Alcaldia, de data 8 de setembre de 2015, que diu:

“Proposta d’Alcaldia d’aprovació inicial  de modificació crèdits en el pressupost de
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despeses del vigent exercici, mitjançant transferències de crèdits

Vist l’estat d’execució del pressupost i l’estat de les borses de vinculació jurídic en data 8 de
setembre  de  l’exercici  corrent,  s’observa  que  el  crèdit  existent  en  determinades  aplicacions
pressupostàries i/o borses de vinculació és insuficient per a atendre la despesa previsible en
l’exercici corrent obtingut en funció d’antecedents d’exercicis anteriors.

Vist els informes favorables número 281-2015 i 282-2015 emesos per l’interventor municipal.

Per això d’acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposen al Ple de la corporació que
adopte l’acord relatiu a la següent modificació pressupostària,

Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en  transferèncias
de crèdits entre aplicacions pressupostàries amb diferents àrees de despesa:

Primera:  Transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  pressupostàries  amb diferent
vinculació jurídica

A)  AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

GOV-912-23301 Assistències a òrgans col·legiats 6.000

TOTAL 6.000

B) REDUCCIÓ EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-31000 Interessos de deutes a LP 6.000

TOTAL 6.000

Segona:  Transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  pressupostàries  amb  diferent
vinculació jurídica

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

INF-920-22706 Estudis i treballs tècnics informàtics 15.000
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TOTAL 15.000

B) REDUCCIÓ EN DESPESES 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-31000 Interessos de deutes a LP 15.000

TOTAL 15.000

Tercera:  Transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  pressupostàries  amb  diferent
vinculació jurídica

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

INF-920-62600 Equips procés d'informació 1.000

TOTAL 1.000

B) REDUCCIÓ EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-31000 Interessos de deutes a LP 1.000

TOTAL 1.000

Quarta:  Transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  pressupostàries  amb  diferent
vinculació jurídica

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

MAJ-2312-22601 Atencions protocolàries majors 1.016,94
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TOTAL 1.016,94

B) REDUCCIÓ EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-31000 Interessos de deutes a LP 1.016,94

TOTAL 1.016,94

Cinquena: Transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries amb diferent
vinculació jurídica

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

REC-932-22708 Servei de gestió i recaptació Diputació 34.000

REC-932-22201 Postals. Gestió tributària notificacions 10.500
TOTAL 44.500

B) REDUCCIÓ EN DESPESES. 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-31000 Interessos de deutes a LP 29.000

TRE-011-91300 Amortització  de  préstecs  a  llarg
termini

15.500

TOTAL 44.500

Sisena:  Transferència  de  crèdits  entre  aplicacions  pressupostàries  amb  diferent
vinculació jurídica

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació Denominació Import
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pressupostària
SVG-920-22100 Energia elèctrica 50.000

TOTAL 50.000

B) REDUCCIÓ EN DESPESES 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-91300 Amortització  de  préstecs  a  llarg
termini

50.000

TOTAL 50.000

Segon. Acordar l'exposició al públic de la referida modificació, previ anunci en el BOP, per 15
dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple.

Tercer.  Si  transcorregut  aquest  termini  no  s'han  presentat  reclamacions,  es  considerarà
definitivament aprovada la modificació pressupostària, en cas contrari, el Ple disposarà d'un mes
per a resoldre-les.

L'aprovació definitiva de la modificació serà publicada en el  BOP,  i  es remetrà una còpia a
l'Administració General de l'Estat i a la corresponent CCAA.”

Davant  de  l'absència  d'intervencions  el  president  sotmet  a  votació  la  Proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borrás Peñarroja.» 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de l'expedient és que l'Ajuntament té un pressupost prorrogat des de 2014 i fa falta augmentar
el crèdit en algunes partides.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor i diu que s'alegra de
la proposta perquè el PP fa un any va votar en contra de l'últim punt de la proposta. Igualment
diu que si l'actual  equip de govern haguera elaborat un pressupost per a 2015 el seu Grup
l'haguera aprovat.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, indica que la modificació és un paquet tancat
i demana que es vote cada punt per separat. En cas contrari anuncia el seu vot en contra.
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Amb  l'autorització  prèvia  de  l'alcalde,  l'interventor  municipal  informa  que  van  totes  les
modificacions juntes perquè es tracta d'un mateix tipus de modificació pressupostària, i així ho
permet la llei, i és més eficaç tramitar un expedient que sis.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, pregunta a l'interventor si va fer un informe
negatiu en relació amb la primera de les modificacions pressupostàries.

Amb l'autorització prèvia de l'alcalde, l'interventor municipal respon que no va fer un informe en
contra sinó una excepció a una proposta concreta i que una vegada aprovat al seu dia l'acord
aquest és executiu i cal dotar la partida pressupostària.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Picher Juliá que van votar
en contra de l'augment de la partida elèctrica perquè en faltava una justificació.

El Sr. Picher Juliá li respon que la diferència és que hui tenen responsabilitat de govern i abans
no.

El Sr. Vilar Paradís diu que la tramitació de l'expedient serà més àgil i serà legal però no és més
democràtica i reitera el seu vot en contra d'un acord conjunt.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per majoria absoluta segons el resultat següent:

• 11 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); Jaime Picher Juliá,
Victòria Rius Arnau, Mª  Estela Horta Juliá i José Manuel Franch Peruga i a Rafael José
Silvestre Isach (Grup Socialista); i Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

• I 2 vots en contra que corresponen a: Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja
(Grup Compromís).

1.12.  Dictamen  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 49/2015

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

«1.8.1.  Proposició  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  l'expedient  de  modificació
pressupostària 49/2015

Vista la Proposició de l'Alcaldia, de data 16 de setembre de 2015, que diu:

“Proposta d'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificacions  pressupostàries  per  a  la
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imputació del reconeixement extrajudicial de crèdits en el pressupost de despeses
del vigent exercici

És generalitzada la consideració que, entre les administracions que integren el sector públic, és
l'administració local la més pròxima als ciutadans i, per consegüent, aquella a què es dirigeixen
en primer lloc les seues pretensions.

Dins dels principis enunciats en l'article 103 de la Constitució espanyola que regeixen l'activitat
de les administracions públiques, l'administració local ha de procurar ajustar la seua actuació a
l'agilitat i eficàcia que demanden els seus ciutadans. És per això que, de vegades i per a donar
resposta als veïns, l'actuació administrativa no s'ajusta estrictament a, d'altra banda, el rígid
procediment legal.

Al llarg de l'exercici 2014 i 2015 s'ha donat la circumstància que no s'ha pogut procedir a la
imputació  pressupostària de determinades factures  perquè inclús  existint  tal  consignació  les
factures corresponien a exercicis anteriors i es tractaven de despeses indegudament adquirides.

En aquests casos l'ajuntament està obligat al pagament de les esmentades despeses, amb la
imputació  prèvia  al  pressupost  municipal.  El  mateix  legislador  conscient  de  l'existència
d'aquestes  actuacions  “irregulars”  contempla  la  imputació  de  les  esmentades  despeses  al
pressupost corrent, mitjançant la tramitació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits.

Es considera necessari i obligat atendre les despeses incorregudes per a evitar el perjuí dels
tercers contractants amb l'administració i el correlatiu enriquiment injust; es considera igualment
que  la  imputació  de  les  despeses  a  l'exercici  corrent  no  causarà  perjuí  a  l'atenció  de  les
necessitats de l'exercici corrent, ja que consta factura acreditativa de cada una de les despeses
degudament conformada pels responsables dels distints òrgans gestors.

Vistos els informes favorables números 295/2015 i 296/2015, ambdós emesos per l'interventor
municipal.

Per això, d'acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l'acord següent:
 
Primer.  Aprovar  inicialment  la  següent  modificació  pressupostària,  consistent  en  crèdit
extraordinari finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals (RLTGG): 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

SVG-920-221021 Gas. REC 2015
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539,36
BCO-1622-227001 Gestió de residus sòlids urbans. REC 2015

253,11
SNT-311-227991 Despeses sanitàries. REC 2015

89,49
SVG-920-222001 Serveis de telecomunicacions. REC 2015

2.680,15
TOTAL

3.562,11

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

8700003 Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses
Generals (RLTGG) 3.562,11

TOTAL 3.562,11

Segon. Acordar l'exposició al públic de les referides modificacions, previ anunci en el BOP, per
15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple.

Tercer.  Si  transcorregut  aquest  termini  no  s'han  presentat  reclamacions,  es  consideraran
definitivament aprovades les modificacions pressupostàries;  en cas  contrari,  el  Ple disposarà
d'un mes per a resoldre-les.

L'aprovació definitiva de la modificació serà publicada en el  BOP,  i  es remetrà una còpia a
l'Administració General de l'Estat i a la corresponent CCAA.”  

Davant  de  l'absència  d'intervencions  el  president  sotmet  a  votació  la  Proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borrás Peñarroja.»

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de l'expedient és el pagament de factures de l'any 2014 que van entrar en l'Ajuntament en
2015.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia igualment el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el seu vot a favor però demana el
pressupost per a 2016 com més prompte millor.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que ho tindrà en compte.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.

1.13. Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per drets d'examen i participació en proves selectives

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

«1.7. Proposició de l'Alcaldia per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per drets d'examen i participació en proves selectives

Vista la Proposició de l'Alcaldia, de data 10 de setembre de 2015, que diu:

“Proposta d'Alcaldia al Ple amb vista a modificar l'Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per drets d'examen i participació en proves selectives.

Vista la providència d'Alcaldia de data 10 de setembre de 2015 que assenyala:

Considerant les circumstàncies especials que concorren en la societat espanyola en general, i valenciana
en particular, a causa de la situació econòmica profundament influïda per una alta taxa de desocupació,
les administracions públiques, i concretament les entitats locals (EELL) com a part integrant d'elles, poden
contribuir a facilitar la participació dels ciutadans en situació de desocupació en els distints processos
selectius mitjançant la reducció de les pertinents taxes per drets d'examen, i facilitar així la cerca, pel
col·lectiu de desempleats, d'ocupació en l'important sector públic que representen les EELL.

Tenint en compte que en l'Ajuntament de Moncofa l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets
d'examen i  participació en proves selectives no conté cap previsió,  respecte de l'import  de la tarifa,
relativa al col·lectiu de desempleats.

Vist tot això aquesta Alcaldia ACORDA:

Primer. Incoar expedient de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen i
participació en proves selectives, i consisteix en la introducció d'un segon paràgraf, en l'article 6 relatiu a
la quota tributària, que indique:
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"No obstant això, les tarifes establides en el paràgraf primer del present article es veuran reduïda en un
90% quan el subjecte passiu es trobe en situació de desocupació en el moment del meritació de la taxa.

La  situació  de  desocupació  s'acreditarà  mitjançant  certificació  expedida  per  l'oficina  d'ocupació
competent".

Segon. Sol·licitar a la Intervenció municipal un informe de fiscalització en relació amb l'expedient incoat.

Vist l'informe 289-2015 emés per la Intervenció municipal en sentit favorable a la modificació
proposada.

Vist tot això aquesta Alcaldia proposa al Ple l'acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets
d'examen  i  participació  en  proves  selectives,  que  consisteix  en  la  introducció  d'un  segon
paràgraf, en l'article 6 relatiu a la quota tributària, que indique:

"No obstant això, les tarifes establides en el paràgraf primer del present article es
veuran  reduïdes  en  un  90%  quan  el  subjecte  passiu  es  trobe  en  situació  de
desocupació en el moment del meritació de la taxa.

La situació de desocupació s'acreditarà mitjançant   certificació expedida per l'oficina
d'ocupació competent".

Segon. Acordar l'exposició al públic de la referida modificació en el tauler d'anuncis de l'entitat
durant trenta dies, i es publicaran en tot cas, els anuncis d'exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer.  Si  transcorregut  aquest  termini  no  s'han  presentat  reclamacions,  es  considerarà
definitivament aprovada la modificació de l'ordenança. L'aprovació definitiva de la modificació
serà  publicada  en  el  BOP  sense  que  entren  en  vigor  fins  que  s'haja  dut  a  terme  la  dita
publicació.”

Davant  de  l'absència  d'intervencions  el  president  sotmet  a  votació  la  Proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 6 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá Juliá.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá,  i del Grup Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.” 
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S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, justifica l'expedient
amb la finalitat de reduir despeses a aquelles persones que amb motiu de la nova obertura de
de borses de treball no arribaran a ser contractades.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor però adverteix que en
les borses podrà apuntar-se gent de tota Espanya.

El portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, anuncia també el seu vot a favor
i pregunta si hi ha  borses de treballadors eventuals en marxa i el seu funcionament o si els
treballadors es contracten a través de l'empresa Transports Quique.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós explica que les borses estaven obsoletes
quan el seu Grup va assumir el govern municipal i que s'obrin novament per a actualitzar-les.
Sobre el seu funcionament diu que la de policies locals s'ha actualitzat per a cridar sempre en
primer lloc a qui tinga la millor puntuació. Sobre la de peons diu que funcionarà com fins ara.

El Sr. Borrás Peñarroja pregunta si la borsa de peons funciona i la gent va treballant.

El Sr. Andes Alós li respon que sí.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, demana que les borses s'actualitzen com més
prompte millor i pregunta pel seu funcionament.

El Sr. Andrés Alós li respon que estan treballant en això i que el funcionament consisteix a cridar
la gent segons l'ordre de puntuació.

El Sr.  Picher Juliá demana explicacions sobre la  borsa de peons ja que diu que hi ha gent
treballant per a l'Ajuntament que no hi està.

El  Sr.  Borrás  Peñarroja  diu  que  després  de  parlar  amb  sindicats  i  treballadors  veu  una
incoherència ja que s'està utilitzant gent de la desocupació agrària per a treballar en les festes
de Sant Antoni en compte d'agafar-la de la borsa de peons. A més critica que a la gent de la
desocupació agrària no se la deixe empalmar amb l'inici de la campanya agrícola.

El Sr. Andrés Alós respon que de la borsa de peons no s'ha agafat a ningú, que a la gent de la
desocupació agrària no se l'ha pogut contractar abans perquè no havia arribat la resolució que
concedia la subvenció per a això, que sempre s'ha agafat gent de la desocupació agrària per a
les festes de Sant Antoni i que la borsa de peons només s'utilitza per a contractar personal per
a l'Ajuntament i no per a empreses privades.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.
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1.14.   Dictamen  relatiu  a  la  proposició  del  Grup  Socialista  sobre  inversió  en  el
clavegueram més deteriorat del municipi

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

«1.8.2. Moció del Grup Socialista per a invertir en el clavegueram més deteriorat del
municipi de Moncofa.

Vista la Moció del Grup Socialista, amb data presentació el 14 de setembre de 2015, que diu:

“MOCIÓ PER A INVERTIR EN EL CLAVEGUERAM MÉS DETERIORAT DEL MUNICIPI DE MONCOFA

Exposem que:

Donat que del prèstec de la depuradora de 2.800.000 € queda un sobrant que només es pot 
utilitzar en obres relacionades amb la depuració d'aigües residuals del municipi.

Atenent que el pla director que ens va presentar FACSA en el seu dia ens indica que tenim uns 
40 km de canonades de clavegueram per a canviar o reparar.

Donada la urgència per tots els inconvenients que causa quan plou en certes zones de Moncofa.

Proposem que:

Es comence per licitar una obra pel valor equivalent als diners sobrants del prèstec abans 
esmentat i a la resta buscar-li una solució entre tots els grups polítics de l'ajuntament de 
Moncofa.”

S'obri el torn d'intervencions i els portaveus dels grups Popular, Compromís i Ciutadans exposen la
seua intenció d'abstindre's a l'espera de l'obtenció dels oportuns informes i de la revisió del pla
director per part de l'empresa FACSA.

A continuació el president sotmet a votació la moció la qual és dictaminada favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá.

• I 8 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja, i del Grup Ciutadans (1), Sra.
Juliá Juliá.» 

S'obri  el  torn  d'intervencions  i  el  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  justifica  la
proposta en el fet que el préstec de la nova depuradora té un sobrant de 358.000 euros que
només es pot destinar a depuració d'aigües residuals.
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El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que s'alegra que després de setze anys
de govern del PSOE presente aquesta moció perquè aquest no és un problema nou i anuncia
que està a favor però a l'espera d'un informe de revisió del  Pla director que ha d'elaborar
l'empresa FACSA.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que la proposta és perfecta però demana
un conveni amb la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial per a buscar finançament i
proposa el mateix per a la totalitat del Pla director.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que li pareix una bona idea la del Sr. Vilar
Paradís i que escometre només l'acció proposada seria un pegat. Sobre la revisió del Pla director
pregunta si s'ha de pagar o entra dins del contracte de FACSA. Finalment pregunta si es pot
reclamar una subvenció amb càrrec al cànon de sanejament.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Vilar Paradís que aquesta
partida pressupostària només es pot destinar a aquesta finalitat i a la Sra. Juliá Juliá que no cal
pagar res per la revisió.

El Sr. Picher Juliá manifesta el seu suport al conveni proposat pel Sr. Vilar Paradís.

El Sr. Vilar Paradís proposa una esmena al dictamen per a afegir la sol·licitud del conveni i
pregunta si la nova depuradora és competència de l'EPSAR caldrà continuar pagant a FACSA.

Una  vegada  finalitzades  les  intervencions  l'alcalde  sotmet  a  votació  el  dictamen,  amb  les
esmenes d'esperar a la revisió del Pla director i de buscar finançament a través d'un conveni
amb la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial, que s'aprova per unanimitat.

1.15.  Dictamen relatiu a les jornades no lectives del curs escolar 2015-2016

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

«1.2. Proposició de l'Alcaldia de jornades no lectives pel curs escolar 2015-2016

Vista la Proposició de la regidora delegada d'Educació, de data 3 de setembre de 2015, que diu:

“Vist l'escrit de data 19/6/2015, registrat d'entrada el dia 25/8/2015 amb el número 6.285, en
què la directora del CEIP Científic Avel·lí Corma comunica l'acord del claustre de professors i el
del Consell escolar del centre, ambdós de data 18/6/2015, pel qual s'aproven com a jornades no
lectives per al curs escolar 2015-2016 els dies 7 i 8 d'octubre de 2015 i 2 de maig de 2016, i se
sol·licita l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament i posterior comunicació a la inspecció educativa dels
Serveis territorials d'Educació a Castelló.
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Vist  que la Resolució de 15 de juny de 2015,  de la Direcció General de Centres i  Personal
Docent,  per  la  qual  es  fixa  el  calendari  escolar  del  curs  acadèmic  2015-2016  (DOCV  del
18/6/2015) no estableix res respecte d'això dels dies no lectius.

Vist  que en conseqüència  caldrà  estar  al  que disposa l'Ordre d'11 de juny de 1998,  de la
Conselleria de Cultura, Educació i  Ciència, per la qual s'estableixen els criteris generals pels
quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana
que  imparteixen  ensenyances  d'Educació  Infantil,  Educació  Primària,  Educació  Secundària
Obligatòria,  Formació  Professional,  Batxillerat,  Ensenyances  Artístiques  i  Ensenyaments
d'Idiomes.

Considerant que l'esmentada Ordre en l'article 5 estableix que:

1. Sense perjuí de les festes laborals establides en l'àmbit local a l'empara del Reial Decret 2001/1983, de
28 de juliol, els ajuntaments, amb l'acord previ del Consell Escolar Municipal, podran proposar un màxim
de tres  dies  festius,  a  efectes  escolars,  d'entre  els  declarats  lectius  en el  calendari,  havent  d'existir
coincidència entre les festes de la localitat que se celebren en períodes no vacacionals i els dies a què es
refereix el present paràgraf.

2. És competència del director Territorial de Cultura i Educació l'autorització dels dies festius establits en
el paràgraf anterior.  Amb aquest fi  els  ajuntaments remetran, abans del 20 de juliol  anterior al  curs
escolar de què es tracte, la relació de dies que es proposa que es declaren com a no lectius, i s'adjuntarà
a la certificació de l'acord adoptat respecte d'això pel Consell Escolar municipal quan estiga constituït.

3.  En el  cas  que  no  es  remetera  la  proposta  indicada  en  el  paràgraf  anterior,  el  director  territorial
determinarà d'ofici les dates en què s'establiran els dies festius escolars de cada localitat.

Considerant la competència atribuïda al Ple de l'Ajuntament per l'article 5.2 de l'Ordre d'11 de
juny de 1998.

PROPOSA:

Primer.  Proposar  com a  jornades  no  lectives  per  al  curs  escolar  2015-2016  els  dies  7  i  8
d'octubre de 2015 i 2 de maig de 2016.

Segon. Traslladar aquest acord als Serveis territorials de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport a Castelló.”

En aquest punt el secretari informa que el dia 2 de maig de 2016 no coincideix amb cap festa de
la localitat que se celebre en períodes no vacacionals; per la qual cosa no s'ajusta a l'Ordre d'11
de juny de 1998.

Vist el que s'exposa  la Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la Proposició
condicionada al fet que la Conselleria es pronuncie sobre l'advertència realitzada pel secretari i
tenint en compte els dies aprovats en anys anteriors.” 
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Prèvia autorització de l'alcalde, el secretari intervé en aquest punt per a informar el Ple que el
passat dia 21, una vegada realitzada la convocatòria d'aquesta sessió, va tindre entrada en el
Registre de l'Ajuntament un escrit firmat pel cap de la Unitat Administrativa d'Inspecció de la
Direcció Territorial de la Conselleria Educació en què es remetia adjunta la Resolució del director
territorial on autoritzava com a dies no lectius per al curs escolar 2015-2016 els dies 7 i  8
d'octubre de 2015 i 2 de maig de 2016.

A la vista del que s'exposa el Ple, per assentiment, acorda l'arxiu de l'expedient.

1.16. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Compromís per a instar el suport i la
participació  de  la  Diputació  de  Castelló  en  el  Pla  de  Gratuïtat  de  Llibres  de  la
Generalitat Valenciana.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la presentació de la següent moció
conjunta dels  grups Socialista  i  Compromís  relativa als punts 1.16 i  1.17 de l'ordre del  dia
d'aquesta sessió: 

“MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PEL GRUP COMPROMÍS I PEL GRUP SOCIALISTA De
l'AJUNTAMENT DE MONCOFA

Sr. Joan Baptista Vilar Paradís, regidor i portaveu del Grup Municipal de Compromís, i Sr. Jaime
Picher  Julià,  regidor  i  portaveu  del  Grup  Socialista  en  l'Ajuntament  de  Moncofa,  presenten
conjuntament al Ple de l'Ajuntament la moció següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de Compromís i PSPV-PSOE considerem que l'educació és la principal ferramenta per a crear
una societat  amb igualtat  d'oportunitats.  A més,  tal  com determina  el  Ministeri  d'Educació,
constitueix l'instrument a través del qual s'aprén a obrar d'acord amb els valors i les normes de
convivència, a preparar-se per a l'exercici actiu de la ciutadania i a respectar els drets humans,
així  com el pluralisme de la societat democràtica. Així  doncs,  constitueix, juntament amb la
Sanitat, un dels pilars fonamentals de l'Estat del Benestar. 

Per aquests motius,  considerem que les administracions públiques tenen l'obligació d'afavorir
l'accés universal  i  gratuït  a l'ensenyança de bona qualitat,  tal  com estableixen les directrius
educatives de la Unesco.

Precisament  els  arguments  mencionats  són  alguns  dels  principals  motius  que han propiciat
l'elaboració del Pla per a la Gratuïtat dels Llibres en l'Ensenyança Pública i Concertada, presentat
ahir pel Consell i que, amb la col·laboració conjunta de Consell, diputacions i ajuntaments busca
facilitar l'accés universal i gratuït als llibres de text. 

S'ha de recordar que el pla busca superar les dificultats que, a causa de la delicada situació
econòmica, pateixen centenars de famílies  moncofines a l'hora d'accedir al material necessari
perquè els seus fills i filles puguen estudiar.
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La negativa inicial de la Diputació de Castelló a col·laborar amb el Consell i amb els ajuntaments
en el Pla de Gratuïtat de Llibres posa en risc l'accés gratuït als llibres de text de centenars
d'escolars a Moncofa.

Fa falta subratllar que cap dels arguments plantejats per la Diputació de Castelló per oposar-se
al pla posa en dubte els beneficis objectius que suposaria aconseguir la gratuïtat dels llibres. 

La corporació de Castelló tampoc ha manifestat en el seu argumentari la falta de disposició de
recursos econòmics per a afrontar el terç del finançament del pla que li tocaria abonar. De fet, la
Diputació de Castelló ha fet gala els últims anys d'haver sanejat els comptes econòmics heretats
de l'anterior legislatura, per  la qual cosa, i amb temps d'incloure la partida econòmica en els
pròxims  pressupostos 2016 de la Diputació, des de Compromís per Moncofa i del  PSPV-PSOE
considerem que no hi ha dificultats insalvables de tipus econòmic per a recolzar la mesura.

De fet, els principals arguments plantejats per la Diputació de Castelló són només polítics, ja
que únicament plantegen el seu malestar per no haver participat amb el Consell en l'elaboració
del Pla de Gratuïtat.

Des  dels  dos  partits  que  plantegem  aquesta  moció  considerem  que  les  administracions
públiques en general, i la Diputació, com a institució supramunicial, han de tindre com a objectiu
fonamental  afavorir  i  millorar  les  condicions  de  vida  dels  pobles  i  dels  ciutadans  a  qui
administren. 

Per  tot  açò,  donada la  disponibilitat  manifestada  pel  president  del  Consell  Ximo Puig  i  del
conseller d'Educació, Cultura i Esports, Vicent Marzà, de dialogar i de buscar els punts d'acord
necessaris per a posar en marxa la mesura, des de Compromís i des del PSPV-PSOE de Moncofa
instem a la Diputació que realitze un esforç polític de consens amb el Consell i ajuntaments per
a no impedir que els xiquets i xiquetes moncofins tinguen la possibilitat d'accedir gratuïtament
als llibres de text. Instem a la Diputació de Castelló, a més, que si tenen propostes que puguen
millorar la posada en marxa del Pla de Gratuïtat, les plantegen al Consell perquè les avalue.

Per açò, des de Compromís per Moncofa i des del PSPV-PSOE de Moncofa proposem:

PROPOSTA D'ACORD

1. Instar a la Diputació de Castelló que recolze i participe en el Pla de Gratuïtat de Llibres per a
col·laborar amb el Consell i ajuntaments en la seua posada en marxa.

2. Adherir-se al pla del Consell per a garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes
que cursen l'educació obligatòria en el nostre municipi.

3. Adoptar els acords necessaris per a garantir la dotació pressupostària que corresponga a
l'Ajuntament de Moncofa.

4. Que el sobrant de la partida pressupostada en 2014 continue sent destinada a les ajudes en
educació que hui no arriben a cobrir, com per exemple: el 100% dels llibres d'Educació Infantil;
les beques de Batxillerat o universitàries de transport, etc. 



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

Moncofa, 9 de setembre de 2015.”

A la  vista  del  contingut,  l'alcalde proposa debatre-la  en primer  lloc  i  com una esmena,  de
manera que en cas de prosperar es deixaran sense efecte els punts 1.16 i 1.17 de l'orde del dia.

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja,
sol·licita el suport de tots els grups municipals.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, justifica la moció conjunta per tractar-se del
mateix en els dos punts de l'orde del dia, dóna la benvinguda a que totes les administracions
“acosten  el  muscle”  i  demana  que  aquesta  partida  pressupostària  no  s'elimine  en  futurs
pressupostos.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, mostra la seua conformitat amb la moció conjunta
però demana que es modifique el punt 4 de manera que diga: “el 100% fins a un límit de 200
euros segons els criteris de la Generalitat Valenciana”.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, pregunta si la subvenció és també per als
xiquets que vagen a estudiar a un altre municipi.

L'alcalde li respon que la normativa de Moncofa és per a xiquets empadronats i que estudien a
Moncofa i que no coneix encara els criteris de la Generalitat.

La Sra. Juliá Juliá demana no deixar cap xiquet fora i demana la subvenció per als que vagen a
estudiar fora i no estiguen coberts per la Generalitat.

S'obri  un segon torn d'intervencions i el Sr. Borrás Peñarroja diu que la subvenció és per a
educació primària i ESO, i per a centres públics i concertats però açò encara no està escrit, i
pregunta al Sr. Andrés Alós si han fet números respecte als 200 euros.

El Sr. Andes Alós li respon que no.

El Sr. Picher Juliá diu que cal ampliar la partida pressupostària i que no serà molt.

L'alcalde exposa que la Generalitat ha establit una subvenció però seran els ajuntaments on els
estudiants estiguen empadronats els que hauran d'avançar-la i els col·legis arreplegar i revisar
els  llibres.  Acaba  proposant  una  esmena  per  a  fer  constar  que  els  mateixos  criteris  que
establisca la Generalitat siguen per a Moncofa i per a incloure l'educació infantil.

La Sra. Juliá Juliá assenyala que en infantil no es pot fer un banc de llibres perquè aquests no
són reutilitzables.
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El Sr. Picher Juliá proposa deixar l'assumpte sobre la  taula fins a conéixer els criteris de la
Generalitat.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació la proposta del Sr. Picher
Juliá, que s'aprova per assentiment.

1.17. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Socialista relativa a la gratuïtat dels
llibres de text en educació obligatòria

Aquest punt ha quedat subsumit en el punt anterior segons allò que s'hi ha acordat.

1.18. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Compromís per a establir una zona
adscrita a la realització de festivals en el municipi de Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

«1.4. Proposició del Grup Compromís per a establir una zona adscrita a la realització de
festivals en el municipi de Moncofa

Vista la Proposició del Grup Compromís, de data 9 de setembre de 2015, que diu:

“El nostre poble té la seua economia basada principalment en dos eixos econòmics com són el
turisme i l’agricultura, els quals cal cuidar i potenciar al màxim ja que es tracta del treball, i per
tant del benestar, de moltíssimes de les famílies de Moncofa. 

Així doncs, per tal de potenciar el turisme, des del grup polític de Compromís per Moncofa, tal i
com  es  reflexa  al  punt  29  del  nostre  programa  electoral,  veiem  molt  interessant  pel
desenvolupament turístic del nostre municipi la creació de festivals. Aquesta activitat turística
promocionaria  el  nostre  poble  a nivell  nacional  i  internacional  atraient  un perfil  diferent  de
turisme més puntual que dinamitzaria l’economia de Moncofa. A més, no sols existeixen festivals
de  música  per  a  la  gent  jove,  també  podem oferir  altres  tipus  d’encontres  encaminats  a
diferents franges d’edat o per a tota la família, arribant així a un gran nombre de persones que
possiblement mai hagueren pensat en visitar la nostra població.

Creiem que aquest  és  el  moment  més adequat,  donat  que  hi  ha  festivals  importants  com
Rototom o ViñaRock que s’estan plantejant canviar-ne la ubicació actual, de fer una aposta des
d’aquest  Ajuntament per  tal  d’atraure als  organitzadors  amb una oferta  interessant  a  nivell
d’espai i de serveis.

Però per a poder dur a terme aquesta oferta a les empreses organitzadores caldria en primer
lloc  buscar  un  lloc  preparat  per  a  realitzar  aquestos  festivals  amb  qualitat  i  complint  les
característiques demandades. 
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Per tot el que hem exposat anteriorment, des de Compromís per Moncofa proposem al Ple de
l’Ajuntament de Moncofa els següents

ACORDS

1. Encomanar als tècnics municipals la recerca d’un terreny municipal, d’ aproximadament 4
hectàrees (ha2).

2. Encomanar als tècnics municipals la realització d’un estudi de viabilitat, a nivell d’espais,
de servicis i de comunicacions per tal d’oferir una opció de qualitat als empresaris del
sector dels festivals.

3. En cas de ser factibles els 2 primers punts, fer arribar la nostra opció als organitzadors
dels festivals.”

La Comissió la dictamina favorablement per unanimitat.»

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja,
explica que el motiu de la proposta és diversificar el turisme i promocionar Moncofa tal com
consta en el punt 29 del seu programa electoral i hi proposa una esmena parcial que consisteix
a llevar la referència a la superfície en el punt 1 i afegir els terrenys privats, afegir també la
viabilitat a nivell econòmic en el punt 2 i canviar l'expressió “favorables” relativa als informes en
el punt 3 per “ser factibles”.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, opina a favor de la proposta però pregunta per
què llevar la superfície.

El Sr. Borrás Peñarroja respon que ha optat pel terme “òptims”.

El Sr. Andrés Alós assenyala que als tècnics municipals se'ls ha de marcar un criteri.

El Sr. Borrás Peñarroja contesta que la idea és fer una oferta oberta.

El Sr. Andrés Alós insisteix en el que ja han dit anteriorment.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, informa que en l'anterior mandat va vindre el
gerent del Rototom i les quatre hectàrees que necessitava no les tenia l'Ajuntament. Per això
planteja la possibilitat de buscar finques privades com la que utilitzava Ritchie Bros per a les
subhastes de maquinària.
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La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, manifesta la seua conformitat amb la promoció
del  turisme i  sol·licita  la  recuperació  del  Patronat  de Turisme municipal.  Sobre els  terrenys
apunta que es puga oferir el tema als veïns i que aquests vagen a parlar a l'Ajuntament.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Borrás Peñarroja mostra la seua conformitat amb el
que ha dit la Sra. Juliá Juliá i proposa rectificar la seua proposta de modificació del punt 1 en el
sentit que els terrenys siguen a partir de dues hectàrees.

Una  vegada  finalitzades  les  intervencions  l'alcalde  sotmet  a  votació  el  dictamen,  amb  les
esmenes proposades pel Sr. Borrás Peñarroja, que s'aprova per unanimitat.

1.19. Dictamen relatiu a la proposició del Grup Compromís per a declarar Moncofa
poble refugi

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 17 de setembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

«1.5. Proposició del Grup Compromís per a declarar a Moncofa poble refugi

Vista la Proposició del Grup Compromís, de data 9 de setembre de 2015, que diu:

“El poble valencià ha sigut i és un poble solidari amb les persones que pateixen situacions crítiques
com les que estem veient a Síria. Ja en 1936, quan va esclatar la guerra Civil, més de 30000
xiquets/es van ser evacuats de la ciutat de Madrid perquè no visqueren els horrors d’una guerra,
bona part d’aquestos infants van ser acollits per famílies valencianes.

La mateixa solidaritat mou des de fa anys a moltes famílies a acollir xiquets i xiquetes sahrauís
als mesos d’estiu en el programa Vacances en Pau. També trobem aquest esperit d’ajuda als
pobles i ciutats valencianes quan acullen xiquets i xiquetes durant anys i anys dels orfenats i
famílies humils de Txernòbil (Ucraïna) per alliberar-los temporalment de les radiacions que des
de 1986, amb l’explosió del reactor nuclear, inunda l’aire i els aliments de la zona.

Així mateix, moltíssims valencians i valencianes van rebre la solidaritat d’altres pobles del món,
especialment de Llatinoamèrica i  França, quan van fugir de la Guerra Civil  i  de la dictadura
franquista.

Aquests dies estem veient als mitjans de comunicació. Com milers de famílies estan fugint d’una
guerra  provocada pels  països  occidentals  amb la  seua intervenció  en aquestes  nacions  per
benefici propi, però els estats membres de la Unió Europea estan deixant de costat a aquestes
famílies que busquen refugi. De fet, el govern espanyol ja ha afirmat que no vol rebre més de
2200 persones refugiades de guerra, menys de la meitat que li correspon i una xicoteta part de
les necessitats reals d’una població desesperada.
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Atenent a estes consideracions, des de Compromís per Moncofa proposem al Ple de l’Ajuntament
de Moncofa els següents

ACORDS

La declaració per part de l'Ajuntament de Moncofa com a “poble refugi”.

1. L'Ajuntament de Moncofa es compromet a demanar formalment al Govern espanyol i a la
Unió Europea que prevalguen els Drets Humans i acullen com es mereixen les persones
que fugen de la misèria i la guerra aplicant la política per a intervindre en l'origen del
problema i no per a afegir patiment a les víctimes. 

2. Demanar al Govern central que accepte l'augment de la quota de persones refugiades per
a l'Estat espanyol, atenent a les reivindicacions d'organitzacions com ACNUR i CEAR.

3. Instar el Govern central que coordine a les diferents comunitats autònomes en l'acollida
de persones refugiades.

4. Proposar  al  Consell  que  inicie  un  protocol  de  coordinació  de  tots  aquells  municipis
valencians que, com Moncofa, manifesten la seua voluntat d'acollir-se a la Xarxa Ciutats
Refugi.

L'Ajuntament de Moncofa es compromet a fer una crida a la ciutadania per a fer un cens de
famílies acollidores que en un moment donat siguen necessàries per a col·laborar amb aquest
Ajuntament.”

Davant  de l'absència  d'intervencions la  presidència sotmet a votació la  Proposició  la qual  és
dictaminada favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del  Grup Compromís (2), Sr. Borrás
Peñarroja.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Ciutadans (1), Sra.
Juliá Juliá.

La Sra. Juliá Juliá justifica el seu vot dient que Moncofa no està preparada per a ser un poble
refugi.»

S'obri  el torn d'intervencions el portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja,
justifica la proposta perquè Moncofa ha de tindre un esperit solidari i acollidor dins de les seues
possibilitats.  Respecte  al  punt  6  explica  que  serà  sempre  que  ho  demanen  altres
administracions i siga per a col·laborar. 

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, es mostra a favor sempre que Moncofa puga
assumir-ho.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot favorable.
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La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, assenyala que Moncofa sempre ha sigut un
poble acollidor sense necessitat d'un títol i proposa les esmenes següents: 

• Punt 1: canviar poble refugi per poble d'acollida temporal.
• Punt 2: ja hi ha mecanismes europeus que funcionen.
• Punt 3: cal ser summament prudents sobre si es pot pagar.
• Punts 4 i 5: ja s'estan fent.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Borrás Peñarroja respon que depén de l'Ajuntament
si vol estar o no estar. Sobre el finançament diu que açò no es farà sols ja que la Unió Europea
posa diners. Sobre el canvi de nom manifesta la seua negativa però diu que sobre la resta es
pot arribar a acords.

El Sr. Andrés Alós es ratifica en el que ja han dit anteriorment.

El Sr. Picher Juliá assenyala que està a favor dels refugiats, que el debat és si s'està o no i que
s'han de tindre en compte les possibilitats de Moncofa.

La Sra. Juliá Juliá respon al Sr. Borrás Peñarroja que no està en contra de les ajudes a ningú
però que no cal tindre un títol i que cal tindre en compte les possibilitats econòmiques.

Tanca les intervencions el  Sr. Borrás Peñarroja manifestant que tots estan dient el  mateix i
proposa una esmena per a afegir un punt 7 que diga: “Tot l'anterior dins de les possibilitats de
l'Ajuntament”.

Una  vegada  finalitzades  les  intervencions  l'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  sotmet  a
votació el  dictamen, amb l'esmena proposada pel  Sr.  Borrás Peñarroja, el qual s'aprova per
unanimitat.

1.20. Despatx extraordinari

En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte que tractar.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1.  Dació  de  compte  dels  decrets  i  resolucions  dictats  des  de  l'última  sessió
ordinària

El Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís) diu en aquest punt que ha rebut hui els decrets i no ha
pogut examinar-los.

El secretari, amb l'autorització prèvia de l'alcalde, li informa que els té a disposició igualment.
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Dit  l'anterior,  els portaveus  dels  grups  municipals  manifesten  la  seua  conformitat  amb  la
documentació rebuda.

2.2. Precs i preguntes 

En aquest punt es produeixen les intervencions següents: 

2.2.1. Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). Demana l'aprovació del  pressupost de l'any 2015, la
qual haguera suposat un estalvi en interessos bancaris de 120.000 euros, i assenyala que aquesta
és una responsabilitat de tots els membres del Ple de l'Ajuntament.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que si s'hagueren aprovat al juny quan es va
constituir  l'actual  corporació  s'haurien  estalviat  60.000  euros  però  que  era  difícil  aprovar  els
pressupostos d'enguany.

El Sr. Franch Peruga respon que no està culpant l'alcalde sinó a tota la corporació.

L'alcalde contesta que es va quedar que s'intentaria però que no és culpa de l'actual equip de
govern no haver-ho aprovat.

2.2.2. Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís). Pregunta per l'estat d'execució de la sentència de
Belcaire Sud.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que la sentència no es pot executar materialment i
que per això s'està buscant algun tipus d'acord.

2.2.3.  Sra.  Juliá  Juliá  (Grup  Ciutadans).  Sol·licita  la  neteja  dels  contenidors  de  fem  i  la
substitució dels que estiguen trencats.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que pren nota de la sol·licitud.

2.2.4.  Sra.  Juliá  Juliá  (Grup Ciutadans).  Sol·licita  que la pàgina web de l'Ajuntament estiga
també en anglés o francés.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que pren nota de la sol·licitud.

2.2.5. Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). Pregunta per l'existència de subvencions en matèria de
millora mediambiental o de reparació de costes.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que contínuament s'estan buscant i demanant
subvencions i que en aquests moments no hi ha cap gran pla de regeneració de costes.

2.2.6.  Sr. Alós Valls (Grup Popular). Informa que el pròxim dia 30 es realitzarà un simulacre de
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ruptura de la bassa del riu Belcaire sítia en el terme de la Vall d'Uixó.

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.


